
Większość tych zadań, które są przewidziane 
nowelizacją ustawy, realizowana jest w NFZ już 
dzisiaj. Mamy skonstruowany plan finansowy NFZ na 
rok 2023. W porównaniu z planem pierwotnym roku 
2022 jest wyższy o 29 mld zł. Oprócz tego mamy także 
ponad 16 mld zł w funduszu zapasowym. W związku 
z tym, czytając wartości, które są zawarte w ustawie, 
mogę powiedzieć, że w roku 2023 jesteśmy w stanie 
zarówno organizacyjnie, jak i finansowo te 
zadania zrealizować — mówi Filip 
Nowak, prezes NFZ o nowelizacji 
ustawy o zawodzie lekarza, 
przenoszącej wydatki 
MZ do funduszu.

„Niedobory leków mogą stanowić poważ-
ne zagrożenie dla zdrowia publicznego. 
Mogą opóźnić, a w niektórych przypad-
kach nawet uniemożliwić pacjentom pilnie 
potrzebną opiekę. Niedobory leków po-
zostają najwyższym priorytetem dla FDA” 
— czytamy  w dorocznym raporcie dla 
Kongresu USA. 
W raporcie dla Białego Domu czytamy 
„87 procent generycznych API produkuje 
się za granicą, co pomogło obniżyć koszty o bilio-
ny dolarów w ostatniej dekadzie, ale naraziło system 
opieki zdrowotnej w USA na niedobory podstawo-
wych leków”. W USA problem dotyczy od 200 do 
250 leków — najwięcej z grupy anestetyków, antybio-
tyków i leków kardiologicznych. 
W Polsce brakuje podobno tylko kilkudziesięciu i MZ 
mówi, że „nie ma ryzyka systemowego braku leków”.  
Farmaceuci, którzy często muszą odsyłać pacjentów 
z kwitkiem albo lekarze ostatnio alarmujący o braku 
leków przeciwbólowych widzą to chyba inaczej.  
Część z nich widzi problem w ustawie refundacyjnej. 
Kupowanie leków jak najtaniej brzmi dobrze do mo-
mentu kiedy zadamy sobie pytanie dlaczego produ-
cenci nie mieliby ich sprzedawać tam, gdzie mogą za-
robić więcej. A jak do presji cenowej dodamy zbyt silne 
uzależnienie od dostawców z dalekiej Azji, problemy 
surowcowe, jakościowe i z łańcuchem dostaw, to robi 
się niewesoło.      
W USA i w Europie (która też boryka się z brakami) leki 
potraktowano jako zasób strategiczny. Czas by Polska 
poszła tym śladem. 

Mamy koniec roku 2022, następny 2023 jest ro-
kiem ważnym politycznie z uwagi na nadciąga-
jące wybory parlamentarne, co zwiastuje nam 
jeszcze większą niestabilność — jakby pandemii 
i wojny było mało. Wszystkie znaki na ziemi i nie-
bie wskazują, że będzie to rok trudny gospodar-
czo, co potwierdza już rząd, mówiąc o trudnej 
sytuacji budżetowej.
Mimo to, wśród wielu osób panuje przekonanie, że 
opieka zdrowotna zostanie odpowiednio „dopiesz-
czona”, bo wszak to będzie jeden z głównych tematów 
kampanii, a „zdrowie” — to oczko w głowie polityków.
Otóż nic bardziej mylnego. Jeżeli coś będzie — będzie to 
bardziej przypominało igrzyska niż pieczenie chleba.
Nie ma co liczyć na jakieś wielkie ruchy związane z re-
formami czy decyzje, które zmieniałyby oblicze polskiego 
systemu opieki zdrowotnej. W roku wyborczym ogłasza 
się tylko ewentualnie nowe projekty, które będzie się 
chciało kiedyś zrealizować. Podkreślam słowo „kiedyś”. 
Nie robi się podsumowań, nie rozwiązuje nabrzmiałych 
problemów, bo nigdy do końca nie wiadomo, jak to roz-
wiązanie zostanie przyjęte. 
Najbardziej pożądanym przez polityków stanem w takim 
obszarze, jak ochrona zdrowia, jest zachowanie osiągnię-
tego poprzez ruchy w okresie poprzedzającym rok wy-
borczy pewnego „status quo”. Dopuszczalne jest gasze-
nie jakiegoś pojawiającego się tu i ówdzie pożaru, ale nie-
zbyt okazałego, bo zwykle do gaszenia używa się gaśnicy 
z gotówką, a ta — jakby to powiedzieć — może się okazać 
nie do końca skuteczna.
Na co więc można w roku wyborczym liczyć? Odpowia-
dam. Na siebie drodzy Państwo, na siebie.
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

e-zgony i e-urodzenia
Centrum e-Zdrowia pracuje nad 
udostępnieniem w systemie e-
-zdrowie (P1) elektronicznych kart 
zgonu oraz elektronicznych kart 
urodzenia. Cyfryzacja procesów 
związanych z tymi dokumentami 
ma na celu zautomatyzowanie 
przekazywania danych zawartych 
w kartach do rejestrów państwo-
wych i innych instytucji publicz-
nych. System e-zdrowie będzie 
komunikował się na bieżąco z sy-
stemami KPRM, USC, SRP, SEPIS, 
czy GUS.

Leki onkologiczne  
na Tarchominie

Jarosław Król

Zakład pro-
dukcyjny le-
ków onkolo-
gicznych 
Polfy Tar-
chomin ru-
szy na prze-
łomie 
2024 i 2025 r.
Polfa Tar-
chomin jest 

w trakcie inwestycji w Centrum 
Rozwoju i Produkcji Leków On-
kologicznych. Ma to być pierwsza 
fabryka leków onkologicznych 
w Polsce oraz największa fabryka 
leków onkologicznych w tej części 
Europy. „Na warszawskim Tarcho-
minie powstanie zupełnie nowy 
zakład o powierzchni użytkowej 
około 12 tys. metrów kwadrato-
wych. W tym budynku będzie 
pracowało około 150 osób” — po-
wiedział wiceminister aktywów 
państwowych Maciej Małecki.

Dłuższe kolejki

Krzysztof Łanda

Według Baro-
metru WHC 
2022, publi-
kowanego 
przez Fun-
dację Watch 
HealthCare, 
kolejki do 
świadczeń 
opieki zdro-
wotnej 

w ostatnim okresie wydłużyły się. 
Średni czas oczekiwania na świad-
czenia medyczne w 2022 roku wy-
dłużył się z 3,4 do 3,6 miesiąca. Na 
wizytę do lekarza pacjent czeka 
średnio 4,1 miesiąca (wcześniej by-
ło to 2,9 miesiąca) a na badania 
diagnostyczne — 2,5 miesiąca, pod-
czas gdy w ubiegłym roku czekał 

1,9 miesiąca. Najdłużej czekamy na 
świadczenia w neurochirurgii, sto-
matologii i chirurgii plastycznej. 
Pacjenci czekają najdłużej ma wi-
zytę do ortodonty (11,7 mies.), neu-
rologa dziecięcego (11 miesięcy) 
oraz chirurga naczyniowego 
(9,1 mies.).
Najbardziej wydłużyły się kolejki 
do ortodontów (o 9,9 mies.), neu-
rologów dziecięcych (o 8,3 mies.) 
i urologów dziecięcych (o 5,8 mies.), 
do 6 miesięcy). Najdłużej pacjenci 
czekają na badania: USG gałki 
ocznej (7,7 mies.), badanie audiolo-
giczne metodą elektrofizjologiczną 
(7,5 mies.) i badanie endoskopowe 
jelita grubego (7 miesięcy).
W psychiatrii średnia długość kolejki 
wydłużyła się z 1,2 do 1,9 miesiąca. 
Na wizytę dziecka w poradni zdro-
wia psychicznego trzeba obecnie 
czekać 4,5 miesiąca (poprzednio 
— 2 miesiące). Bardzo złym sygna-
łem jest niewielkie wydłużenie się 
czasu oczekiwania na wizytę u on-
kologa, gdzie średni czas oczekiwa-
nia wynosi 1,7 miesiąca (wcześniej 
było 1,5 mies.). Na samą wizytę 
u onkologa trzeba czekać 1 miesiąc, 
podczas gdy w poprzednim pomia-
rze było to jedynie kilka dni. Czas 
oczekiwania na zabieg chirurgiczny 
usunięcia zmiany nowotworowej 
wydłużył się dwukrotnie z 0,9 do 
1,8 miesiąca. 
Skróciły się za to kolejki do 
świadczeń w pediatrii, nefrologii 
i kardiologii. Krótsze są kolejki do 
kardiologów, gdzie czas oczekiwa-
nia wynosi 3 miesiące i skrócił się 
o 2,7 miesiąca. Kolejki do neurochi-
rurgów wynoszą 7 miesięcy. ale 
skróciły się o 2,3 miesiąca. Kolejka 
do porady kardiochirurga wynosi 
0,6 miesiąca, czyli jest krótsza 
o 2 miesiące. Najkrócej pacjen-
ci czekają na wizytę u pediatry 
(0,2 mies.), ginekologa (0,3 mies.) 
oraz chirurga (0,4 mies.).
„Politycy w Polsce oszukują społe-
czeństwo” kiedy mówią, że opieka 
zdrowotna nie może działać dobrze 
i kolejki są na całym świecie — po-
wiedział Krzysztof Łanda w czasie 
prezentacji Barometru. Jego zda-
niem, kolejka jest objawem cho-
roby, która trawi system ochrony 
zdrowia. Do podstawowych przy-
czyn tworzenia się kolejek należy, 
jego zdaniem, dysproporcja pomię-
dzy zawartością koszyka świad-
czeń gwarantowanych a środkami 
przeznaczanymi na ich realizację, 
m.in. pieniędzmi, liczbą placówek 
czy kadr medycznych

„Obserwacje  
Modern Healthcare Institute”

redakcja:  
Krzysztof Jakubiak  
— redaktor naczelny 
(kjakubiak@mzdrowie.pl), 

Projekt ustawy o badaniach klinicznych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o badaniach klinicznych pro-
duktów leczniczych stosowanych u ludzi. Określa on m.in. system 
oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych i sposób jej 
przeprowadzania przez komisje bioetyczne.
Polska jest zobowiązana do wprowadzenia ustawy o badaniach klinicz-
nych produktów leczniczych stosowanych u ludzi wynika przez Rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z 16 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stoso-
wanych u ludzi i uchylenia dyrektywy 2001/20/WE.

Lekarz nie może krytykować szczepionek
Karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu przez rok wymierzył 
Okręgowy Sąd Lekarski w Białymstoku lekarce dr Dorocie Marzenie 
Sienkiewicz za opublikowany w internecie filmik, w którym krytyko-
wała szczepionki przeciwko COVID-19 dla dzieci i młodzieży. Lekarka 
była obwiniona o to, że w opublikowanym w połowie grudnia 2021 r. 
w internecie na stronie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Leka-
rzy i Naukowców, którego jest prezesem, wystosowała apel wideo do 
młodych Polaków, w którym jako lekarz pediatra wystąpiła przeciwko 
szczepieniom na COVID-19 wykonywanym także dzieciom i młodzieży 
w ramach narodowego programu szczepień.

Pionizacja GIF

Ewa Krajewska

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji 
projekt ustawy, zakładający m.in. pionizację Pań-
stwowej Inspekcji Farmaceutycznej i objęcie nad-
zorem medycznych laboratoriów diagnostycz-
nych. W ocenie skutków regulacji wskazano, że 
potrzebne jest zwiększenie efektywności działań 
Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i zapew-
nienie skutecznego, lepiej skoordynowanego nad-
zoru nad rynkiem wewnętrznym — aptek, hur-
towni, wytwórców, importerów, dystrybutorów 
substancji czynnych i pośredników w obrocie pro-

duktami leczniczymi.

Zakaz reklamy alkoholu  jest omijany

Maciej Miłkowski

Organy ścigania bagatelizują problem łamania za-
kazu reklamy alkoholu. Efektem jest znikoma licz-
ba spraw, które trafiają do sądów. Najczęściej są to 
sprawy umarzane ze względu na niską szkodli-
wość społeczną — mówił w Sejmie wiceminister 
Maciej Miłkowski.
W ostatnim czasie Państwowa Agencja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych zgłosiła 
znaczną liczbę problemów dotyczących reklamy 
alkoholu. Jak stwierdził w Sejmie wiceminister 
Maciej Miłkowski, problem jest monitorowany 

i znany Ministerstwu Zdrowia. Pytany o skalę naruszeń, wiceminister 
powiedział, że resort zdaje sobie sprawę z dużych nieprawidłowości 
w zakresie nielegalnej reklamy napojów alkoholowych. „Organy ścigania 
marginalizują ten problem, czego efektem jest znikoma liczba spraw, któ-
re trafiają do sądów. Najczęściej są to sprawy umarzane ze względu na 
niską szkodliwość społeczną czynu albo brak znamion czynu zabronio-
nego, chociaż spełnia to wszelkie przesłanki przestępstwa” — tłumaczył 
Maciej Miłkowski, zauważając, że prokuratura i policja traktują te sprawy, 
jako błahe.

Opieka nad uczniami z chorobami alergicznymi
Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie zaleceń 
postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą 
oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry 
i pokrzywką w szkole.

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

 Dr n. 
med.  
Roman 
Topór-
-Mądry 
został 
wybrany 
na drugą 
kadencję 
prezesa 
Agencji 
Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfika-
cji w otwartym konkursie, w którym 
było 4 kandydatów. 

Jacek Krajewski

 Po roz-
mowach 
m.in. 
z Federa-
cją Poro-
zumienie 
Zielono-
górskie 
resortowi 
zdrowia 
udało się 
osiągnąć 

kompromis, gwarantujący stabilne 
obsługiwanie pacjentów na pozio-
mie POZ do kwietnia 2025 r. Zdaniem 
Jacka Krajewskiego, osiągnięte po-
rozumienie może przyczynić się do 
upowszechnienia opieki koordyno-
wanej — „Zawsze jest pewne ryzyko, 
obawa przed wejściem w nowe. 
Opieka koordynowana jest opieką, 
która powoduje, że lekarz POZ dosta-
je szereg nowych narzędzi diagno-
stycznych i może prowadzić pacjen-
tów, obserwować, monitorować du-
żo szerzej niż do tej pory”.

Będzie 3071 nowych rezydentów. 
CMKP opublikowało ostateczne listy 
lekarzy i lekarzy dentystów zakwali-
fikowanych i niezakwalifikowanych 
w jesiennym postępowaniu. Złożo-
nych zostało łącznie 5639 popraw-
nych wniosków. Najbardziej popu-
larne wśród lekarzy były: medycyna 
rodzinna, pediatria, psychiatria, ra-
diologia i diagnostyka obrazowa oraz 
anestezjologia i intensywna terapia. 
W dalszej kolejności znalazły się tak-
że: choroba wewnętrzna, dermatolo-
gia i wenerologia, położnictwo i gine-
kologia, kardiologia, endokrynologia 
oraz ortopedia i traumatologia.

W Ministerstwie Zdrowia ustano-
wiono pełnomocnika do spraw bez-
pieczeństwa cyberprzestrzeni.  
Na pełnomocnika wyznaczony zo-
stał Bogusław Major. Do jego zadań 
należy m.in. realizacja obowiązków 
wynikających z przepisów ustawy 
o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa, w tym współpraca z Ze-
społem Reagowania na Incydenty 
Bezpieczeństwa Komputerowego 
działającym na poziomie krajowym, 
prowadzonym przez ABW.
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— Przygotowujemy kilka takich rozwiązań, 
których nie posiadają istniejące roboty. Jeśli 
okaże się, że tkwi w tym jakiś potencjał, 
różnicujący nas od rozwiązań już obecnych 
na rynku, ciekawy dla odbiorców — to wte-
dy  widzę możliwość działania. Ale general-
nie najlepszy moment, który był i już minął 
— to był rok 2009, kiedy mieliśmy za sobą 
trzy przeprowadzone eksperymenty na 
świniach i byliśmy bardzo blisko osiągnięcia 
statusu wdrożeniowego. Wtedy w całej 
Europie było kilkaset robotów, nikt jeszcze 
tutaj robotów nie robił oprócz ekspery-
mentów z brytyjskim robotem do operacji 
prostaty. Nie było jeszcze wiadome, do 
jakiego typu operacji się najlepiej nadają, na 
jakie znajdą się klienci. Nawet Amerykanie 
nie wiedzieli, że pierwszy kierunek robotyki 
— to urologia, ich roboty na początku też 
były kardiochirurgiczne. Gdyby wypalił ten 
brytyjski pomysł prof. Daviesa, aby stworzyć 
robota do operacji prostaty, to historia ro-
botyki medycznej byłaby zresztą zupełnie 
inna — da Vinci nigdy by się nie przebił.

— W tym czasie, w 2009 roku, kiedy 
miałem robota z siedmioma stopniami 
swobody i pierwsze eksperymenty udo-
wadniały jego skuteczność, z nowoczes-
nymi koncepcjami dotyczącymi narzędzi 
mechatronicznych i do ręki i do robota, 
w Cambridge dwóch ludzi miało drewniany 
model i założyło startup. Potem pozyskali 
miliard euro i dzisiaj już sprzedali pierwsze 
100 maszyn, które wykonały już tysiące 
operacji. A w Polsce już 11 szpitali stosuje te 
brytyjskie maszyny.

— Osobiście daję sobie czas do przyszłego 
roku. Jeśli znajdziemy inwestora i możli-
wość uruchomienia naszych projektów 
— to jeszcze podejmę próbę. Ale to już 
chyba jest ostatni moment, w którym to 
warto zaczynać, ponieważ na rynku ro-
botów medycznych zrobił się duży tłok. 
Oprócz da Vinci i Versiusa jest robot chiń-

ski, japoński, niemie-
cki, koreański Hyundai 
kupił Boston Dyna-
mics i zaraz wszystko 
rozwinie, jest Medtro-
nic z robotem Hugo. 
To firmy, które mają 
tysiące inżynierów, 
robotyków oraz doświadczenie w wielu ob-
szarach inżynieryjnych i produkcyjnych. 

— Jednak robotyka medyczna to nie tylko 
chirurgia i FRK. W zakresie robotów reha-
bilitacyjnych na rynek wprowadzono dwa 
ciekawe roboty: krakowski PRODromus i gli-
wicką Lunę (EGZOTECH, był niedawno naj-
lepiej rozwijającą się firmą w Europie w tym 
zakresie), a ACCREA z Lublina jest bardzo 
blisko sukcesu wdrożenia wielofunkcyjnego 
ramienia ARIA. Łódzkie roboty pakujące leki 
dla poszczególnych pacjentów UniDoseOne 
pojawiły się już w pierwszych szpitalach. 

— Nie ma wątpliwości, że zakupy robotów 
obnażyły nasze słabości — brak strategii, 
którą zapowiadały kolejne rządy. Robot 
to w końcu telemanipulator, więc bez 
operatora jest bezwartościowy. Ośrodki 
szkoleniowe w każdej dziedzinie medycy-
ny — to odpowiedzialność państwa. Nie 
wykorzystaliśmy atrybutów pierwszych 
klinicznych zastosowań robota AESOP 
(zakupiony) i Zeus (pożyczony na 10 ope-
racji sercowych) prof. Andrzeja Bochenka. 
Potem zmarnowaliśmy 10 lat wrocław-
skiego robota da Vinci, a była oferta prof. 
W. Witkiewicza „na stole”.

— Rozwijane przez nas roboty Robin 
Heart 10 lat temu były w awangardzie, 
miały potencjał wdrożeniowy (zarówno 
innowacyjny zespół jak i rozwiązania na 
poziomie funkcjonalnym) i przy odrobinie 
dobrej woli decydentów bylibyśmy dzisiaj 
w czołówce krajów posiadających własny 
przemysł robotów chirurgicznych.

KOMENTARZE

W latach 2020-2022 Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy przepro-
wadził badanie, którego celem było ukazanie zmian na rynku pracy leka-
rzy. W 2020 roku w ankiecie wzięło udział 2030 lekarzy a w 2022 roku 
— 1789 lekarzy.
W porównaniu do roku 2020, lekarze obecnie chętniej ograniczają 
liczbę miejsc pracy do jednego lub dwóch. 27 proc. badanych pracuje 
tylko w jednym miejscu, 35 proc. badanych pracuje w dwóch, natomiast 
25 proc. — w trzech miejscach pracy.
Zmniejsza się czas poświęcany przez lekarzy na pracę w placówkach 
publicznej ochrony zdrowia. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat więk-
szość zalet pracy w publicznych placówkach nieznacznie straciło na 
znaczeniu. Szczególnie zmniejszyło się zadowolenie z wynagrodzenia. 
Jako największy plus pracy w placówkach publicznych, ankietowani nie-
zmiennie wymieniają możliwość rozwoju zawodowego. Natomiast jako 
największy atut pracy w prywatnej opiece zdrowotnej, lekarze wskazują 
wynagrodzenie. W ciągu dwóch lat zdecydowanie wzrósł procent bada-
nych, którzy są zadowoleni z atmosfery w prywatnych placówkach.
Główna przyczynę łączenia pracy w placówkach publicznych i prywat-
nych— to względy finansowe. 
Lekarze deklarują, że lekarz mógłby się skupić jedynie na pracy w jednej 
placówce publicznej przy wynagrodzeniu netto na poziomie 15-20 tys. zł 
i umowie o pracę.

Statystyki są nieubłagane. Pokazują skrócenie życia Polaków oraz po-
gorszenie stanu zdrowia. Prawdopodobnie mijający rok będzie kolej-
nym, w którym liczba sfinansowanych przez NFZ świadczeń była niższa 
niż przed pandemią. Nic więc dziwnego, że kolejki się wydłużyły.
Odpowiedzią rządu jest zasypywanie systemowych dziur kolejnymi 
miliardami — na podwyżki wynagrodzeń, nowe wyceny świadczeń, 
inwestycje infrastrukturalne, refundację nowych terapii. Czy dzięki te-
mu w nadchodzącym roku uda się zbilansować potrzeby zdrowotne 
z ofertą publicznej ochrony zdrowia? Większość ekspertów jest scep-
tyczna, zwłaszcza że wartość wydatków zmniejsza wysoka inflacja i wi-
dać spowolnienie gospodarcze. 
Utknęło wiele zapowiadanych zmian — np. restrukturyzacja szpitalni-
ctwa, sieć onkologiczna, ustawa o jakości, nowelizacja ustawy refunda-
cyjnej. Niby usiłujemy wyjechać z dziurawej, błotnistej drogi przez sy-
stemowe bagno, ale nasze koła boksują w stercie zaniedbań, opóźnień 
i papierowych pieniędzy, tracących na wartości. 
Krzepiące jest to, że zdrowie stało się języczkiem u wagi i trwałym prio-
rytetem rządzących oraz jednym z głównych tematów dyskursu publicz-
nego. Nie da się o nim zapomnieć. Trzeba coś zrobić i nie ma co narze-
kać. I pamiętać, że zdrowie każdego z nas jest w naszych rękach. Od nas 
zależy najwięcej. Dlatego, w oczekiwaniu na lepsze jutro, życzmy sobie 
— do siego roku i dużo zdrowia! A jednocześnie dbajmy o siebie.

W POGONI ZA RÓWNOWAGĄ

15-20 TYS. MIESIĘCZNIE NETTO

SZANSE NA POLSKIEGO ROBOTA  
(PRAWIE) PRZEPADŁY

Krzysztof Jakubiak

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 

Po co ci ten kaganiec 
doktorku, nie widzisz, 

że to zwykła grypa

Najlepiej sprzedające się leki w 2021 roku:
(miliardy USD)

 1. Comirnaty — 36,78 mld (Pfizer + BioNTech)
 2. Humira — 20,69 mld (AbbVie)
 3. Moderna C-19 Vaccine — 17,68 mld (Moderna)
 4. Keytruda — 17,19 mld (MSD)
 5. Eliquis — 16,73 mld  (10,76 BMS + 5,97 Pfizer)
 6. Revlimid — 12,82 mld  (BMS)
 7. Imbruvica — 9,78 mld (4,37 J&J + 5,41 AbbVie)
 8. Eylea — 9,39 mld (Regeneron + Bayer)
 9. Stelara — 9,13 mld (J&J)
10. Biktarvy — 8,62 mld (Gilead)

Zbigniew Nawrat
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Narasta dług zdrowotny i dług budżetowy, bo wydajemy więcej niż zarabiamy i leczymy mniej niż potrzebujemy. 
Jednocześnie NFZ nie potrafi wydać tych pieniędzy, które ma, żeby lepiej leczyć coraz krócej żyjących Polaków. 
Z tego powodu można wszystkich naszych decydentów i głównych graczy określić mianem dłużników. Każdy 
jest coś komuś winien. W 2023 roku nadejdzie czas rozliczeń wyborczych. Tymczasem podliczamy dokonania 
głównych aktorów, w kolejności alfabetycznej, a nie według ważności roli odgrywanej na scenie systemu.

Bartosz Arłukowicz  
daje do myślenia, ponieważ wraz z nad-
chodzącymi wyborami parlamentarnymi 
w Polsce uaktywnia się, staje się otwar-
ty, komunikuje swoje opinie. Z wieloma 
z nich trudno się nie zgodzić. Wszyscy 
mają nadzieję, że swoją karierę będzie 
kontynuował jednak w strukturach Euro-
parlamentu.

Piotr Bromber   
pojawił się na Miodo-
wej jako wiceminister 
od dialogu. Należy do 
niewielu osób, które 
mają wpływ na dzia-
łania i decyzje głów-
nego ministra. Potrafi 

mówić ciekawie, gładko i — co rzadko 
spotykane na tym stanowisku — z uśmie-
chem i życzliwością. Nawet słowu “nie” 
potrafi nadać przyjemną intonację. Zresz-
tą jego zadaniem nie jest odmawianie 
wrogom, ale zjednywanie sojuszników. 

Krzysztof Bukiel   
odszedł z zajmowanego przez 31 lat sta-
nowiska szefa OZZL. Dinozaury podob-
no wyginęły dlatego, że nie przewidziały 
zmiany klimatu. Z doktorem Bukielem 
jest podobnie, o jakieś 7 lat za długo trwał 
przy opinii, że w systemie dużo do zro-
bienia ma niewidzialna ręka rynku. Każdy 
decydent chce być dobrze widoczny. 

Michał Byliniak  
sprawdza się w no-
wej roli potężnego 
lidera potężnej orga-
nizacji przemysłowej. 
Ale on z kolei trafił na 
wyjątkowo korzystny 
klimat refundacyjny 

i dopiero poczuje, co to znaczy walka 
o pieniądze na nowe leki. 

Grażyna Cebula-Kubat   
zastąpiła Krzysztofa Bukiela i zapowie-
działa, że jej priorytetami będą walka 
z biurokracją, mobbingiem, skracanie 
czasu pracy i system no-fault. Ani słowa 
o wolnym rynku. 

Grzegorz Cessak  
pozostał jednym 
z niewielu Polaków, 
którzy mają jakieś 
kontakty i znaczenie 
w brukselskich gabi-
netach. To taki przy-

czajony tygrys, którego żaden z dotych-
czasowych rządów nie doceniał. Robi 
swoje, a to dla polityków jest zdecydo-
wanie za mało.

Piotr Chłosta   
steruje rozwojem polskiej urologii, jednej 
z najbardziej męskich dziedzin medycy-
ny. Od dawna zakochany w muzyce, nie-
dawno zakochał się ponownie — tym ra-
zem w robotach. Tylko patrzeć, jak wzo-
rem Stanisława Lema opublikuje “Bajki 
robotów 2.0”.  

Bartłomiej   
Chmielowiec   
udowadnia, że uczci-
wą pracą, rzetelnoś-
cią i przyzwoitością 
można wiele dobre-
go zrobić dla pacjen-
tów. Doprowadził do 

uruchomienia funduszu, z którego wypła-
cane są odszkodowania dla pacjentów. 
Pilnuje, żeby lekarze bali się popełniać 
błędy.

Szymon Chrostowski   
wbrew pozorom nadal aktywnie działa 
na rzecz pacjentów. Kilka lat temu mu-
siał nieco się przyczaić, ale to jednak jego 
fundacja realizuje największe edukacyjne 
granty MZ na kampanie. Co budzi (nie)
zrozumiałą zazdrość.   

Piotr Czauderna   
jako najważniejszy le-
karz w kancelarii Pre-
zydenta potrafi być 
skuteczny. To głównie 
za jego sprawą dzieją 
się tam rzeczy ważne, 
jak na przykład Fun-

dusz Medyczny, zmiany w opiece senioral-
nej, program profilaktyki czy ochrona 
zdrowia dzieci — temat mu najbliższy, jako 
chirurgowi dziecięcemu. 

Marcin Czech  
nadaje kierunek pol-
skiej farmakoekono-
mice — dziedzinie 
mocno docenianej 
przez jednych a lek-
ceważonej przez dru-
gich. Z profesorem 

jest nieco inaczej — jest mocno doceniany 
właściwie przez wszystkich. Za wiedzę 
medyczną, farmakoekonomiczną oraz 
sukcesy biznesowe.

Joanna Didkowska   
wie wszystko o nowotworach, a kiero-
wany przez nią KRN wbrew krytykom 
jest pozytywnym ewenementem na ska-
lę europejską. Niewiele krajów prowadzi 
taki rejestr. W dodatku poszerza się on, 
ucyfrawia i rozwija równie szybko, jak 
— niestety — epidemia chorób nowo-
tworowych.

Małgorzata Dziedziak   
została jedyną zastępczynią prezesa 
NFZ. Można mieć nadzieję, że pomoże 
mu skuteczniej inwestować posiadane 
miliardy w zdrowie Polaków, a nie w fun-
dusze zapasowe, rezerwowe i przyszłoś-
ciowe. 

Dominik Dziurda   
tworzy merytoryczną i profesjonalną 
przeciwwagę ze strony publicznej dla 
ekspertów HTA, którzy w imieniu produ-
centów innowacyjnych leków domagają 
się refundacji wszystkiego, natychmiast 
i za każdą cenę. Przypomina o medycy-
nie opartej na faktach ale jednocześnie 
o farmakoekonomice. 

Barbara Dziuk   
bardzo się wyróżnia 
na tle posłów z komi-
sji zdrowia i w ogóle 
całego parlamentu. 
Wiele lat pracy w szpi-
talu zapewne uod-
porniło ją na biadole-

nia, że czegoś się nie da. Dzięki jej aktyw-
ności m.in. na rzecz chorób rzadkich wiele 
spraw posuwa się do przodu.

Andrzej Dziukała   
dba o pomyślność amerykańskiego 
biznesu farmaceutycznego. Jak wia-
domo, wśród największych firm farma-
ceutycznych dominują amerykańskie. 
Wśród ich przedstawicieli dominują 
prawnicy. A wśród prawników dominu-
je on.

Andrzej Fal   
wysunął się na czoło 
ekspertów od zdro-
wia publicznego. 
Słusznie ostrzega, że 
koniec pandemii — to 
wcale nie jest koniec 
naszych kłopotów. 

Biorąc pod uwagę trendy demograficzne 
i dane populacyjne — to może być dopie-
ro początek. 

Jarosław Fedorowski   
z uwagi na swoje 
umiarkowanie i me-
rytoryczność nieco 
stracił pozycję lidera 
środowiska polskich 
szpitalników, na 
rzecz tych, którzy 

głośniej protestowali i organizowali an-
tyrządowe konwektykle. Niezmiennie 
podkreśla, że pacjenci i szpitale potrze-
bują mniej polityki a więcej koordynacji. 

Nienke Feenstra   
jako najwyższa przed-
stawicielka japońskiej 
Takedy w Polsce spra-
wiła, że pod jej prze-
wodem firma odnoto-
wała najwyższe obro-
ty. Piastuje też najwyż-

sze stanowisko we władzach Infarmy a licz-
ba refundacji nowych cząsteczek w Polsce 
też była najwyższa. Po prostu najwyższa. 

Robert Flisiak   
nie dał się pandemii, która wycisnęła du-
żo sił ze wszystkich specjalistów od cho-
rób zakaźnych. Chyba najlepiej przetrwał 
napór wirusa i mediów, budując autorytet 
i zaufanie do  medycyny opartej na faktach.  

Zbigniew Gaciong   
wykazał publicznie, jakie kompetencje ma 
rektor wyższej uczelni. Mianowicie, mię-
dzy innymi, powołuje kierownika katedry 
ginekologii i każdej innej. Zupełnie słusznie 
zauważył przy tym, że każda zmiana wywo-
łuje niepokój. To pewnie dlatego w tak wielu 
miejscach od tak wielu lat panuje status quo. 

Sławomir Gadomski   
przeniósł się z ministerialnych i agencyj-
nych gabinetów do biznesu. Być może 
dopiero teraz zacznie zarabiać tyle, ile 
powinien. Wart jest każdych pieniędzy, ale 
szkoda by było, aby taki fachowiec został 
stracony dla sektora publicznego. Miejmy 
nadzieję, że dostanie jakąś doradczo-eks-
percką propozycję. Choćby w jakiejś mini-
sterialnej radzie do jakichś spraw.

Małgorzata Gałązka- 
-Sobotka   
należy do nielicznej 
grupy osób, do poli-
czenia na palcach 
jednej ręki, które 
ogarniają cały system 
ochrony zdrowia i nie 
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tylko rozumieją, jak on działa, ale też — co 
warto zmienić, aby działał lepiej. Nic ująć, 
nic dodać. No ewentualnie, można by jej 
dodać — do zrobienia — jakieś zadania 
w celu zreformowania systemu.

Ryszard Gellert  
jako szef CMKP wprowadził centrum 
w erę e-learningu. Jako konsul-
tant w dziedzinie nefrologii stara się 
wprowadzić opiekę nad pacjentem 
chorującym na nerki w erę opieki ko-
ordynowanej. Bo same leki, choćby 
takie fajne jak flozyny, tutaj nie wy-
starczą. 

Grzegorz Gielerak  
generał. W stosunku 
do placówki na ul. 
Miodowej od dawna 
w żelaznej rezerwie. 
Ale w stosunku do 
placówki na ul. Sza-
serów — pozostaje 

w jak najbardziej czynnej służbie. Jeden 
z niewielu dyrektorów szpitali, dla któ-
rego nie pieniądze są najważniejsze, ale 
zdrowotne potrzeby pacjentów. Dlate-
go może mówić o szczęściu, że jego 
dowódcą jest inny minister, ten od 
obrony.  

Jakub Gierczyński   
swoją aktywnością i analitycznym umy-
słem wybił się na jednego z najbardziej 
wpływowych i uznanych ekspertów sy-
stemowych. Widać po nim, że ciężka 
praca przynosi efekty, zwłaszcza jeśli 
towarzyszy jej pozytywny stosunek do 
świata i ludzi. Potrafi słuchać innych 
i dawać pozytywny feedback. Wszyscy 
możemy się tego uczyć od Kuby. 

Jacek Graliński   
jako człowiek z prze-
ogromnym doświad-
czeniem i wiedzą 
o systemie powinien 
piastować najwyższe 
stanowiska. Tymcza-
sem być może z wro-

dzonej skromności jedynie dzieli fotel 
szefa komitetu farmaceutycznego ame-
rykańskiej izby handlowej. Wie i może 
znacznie więcej niż ma wpisane na wizy-
tówkę.   

Aleksander   
Grądkowski   
z dużymi sukcesami 
buduje pozycję dużej 
branży wyrobów 
medycznych. Tysiące 
małych i dużych pro-
ducentów i on jeden. 

Nie jest łatwo, bo z powodu dużego roz-
drobnienia trudno ustawić priorytety. Ale 
daje radę: duży człowiek może dużo 
więcej. 

Dorota Hryniewiecka-Firlej  
kieruje polskim oddziałem firmy Pfizer, 
która z roku na rok zwiększyła swoje glo-
balne obroty o 95 proc. Dzięki jednemu 
produktowi, największemu blockbuste-
rowi w dziejach farmacji, czyli szczepion-
ce na Covid. Ocalili miliardy, ale  i miliardy 
zarobili. Pozamiatali globalny rynek. Pani 
Dorota, gdyby tylko zechciała, polski ry-
neczek też pozamiata w pięć minut. 

Tomasz   
Hryniewiecki   
posiada najdłuższą 
listę stanowisk, za-
dań i tytułów spo-
śród polskich kardio-
logów. Poza jednym, 
na którym mu na-

prawdę zależało. Odpowiada za wszyst-
ko, co się dzieje w tym obszarze i dlatego 
możemy spokojnie chorować na serce. 
Polska kardiologia ma się dobrze a będzie 
jeszcze lepiej, jak tylko tworzona sieć 
obejmie cały kraj i stanie się koordynacja. 

Łukasz Jankowski 
jako nowy lider samo-
rządu lekarskiego za-
istniał mocno w świa-
domości nie tylko 
profesora Matyi, ale 
również innych ob-
serwatorów systemu. 

Jego naczelną zasadą działania jest no-
-fault i na razie jest jej wierny. Nie popełnia 
błędów i spokojnie buduje swoją pozycję.

Urszula Jaworska   
to nie tylko mądra kobieta, ale także 
twarda i skuteczna. Pomaga pacjentom, 
w ostatnim czasie tym zakażonym HCV 
i z chorą wątrobą. Walczy o testy i terapie. 
Kolejni ministrowie nie mieli z nią łatwo. 
Obecny przyjął strategię zagłaskiwania 
i zaprosił ją do swojej rady.

Grzegorz Juszczyk.   
Bardzo sympatyczny człowiek. Może za 
rok uda się napisać coś więcej, ale na ra-
zie tyle, bo reszta nie nadaje się do druku.

Paulina Kieszkowska-Knapik   
zna prawo farmaceutyczne dużo lepiej 
od posłów, którzy je uchwalili. I potrafi 
wyszukać takie kruczki, że aż strach. Na 
szczęście robi to zawsze tak, aby pacjenci 
mieli z tego korzyść, w dodatku często pro 
bono. Niestety, sporo swojego cennego 
czasu traci na walkę o wolne sądy. A prze-
cież trzeba walczyć, aby sądy były szybkie.

Paweł Kikosicki   
to menedżer z ga-
tunku tych, którzy 
więcej robią niż mó-
wią. Kierowane przez 
niego Centrum e-
-Zdrowia nabiera co-

raz większego rozmachu i znaczenia. 
Skutecznie kontynuuje dzieło cyfryzacji 
systemu. Może dlatego, że nie jest ani in-
formatykiem, ani lekarzem. 

Gilbert Kolbe,   
pielęgniarz który najcelniej i najbardziej 
wytrwale recenzuje to, co się dzieje w sy-
stemie za pomocą ćwierkania. Jego twity 
są brane pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji w resorcie zdrowia. Serio!

Magdalena Kołodziej   
od lat powtarza, że My Pacjenci możemy 
mieć o wiele większy wpływ na system, 
jeśli tylko potrafimy się zjednoczyć i dzia-
łać razem. Dlatego jest obecna i aktywna 
w wielu forach, radach, zespołach i aka-
demiach. Bardzo zajęta osoba.

Dorota Korycińska   
to kolejna liderka 
środowiska pacjen-
ckiego, kieruje fede-
racją 8 organizacji 
o n ko l o g i c z n y c h . 
Bardzo wnikliwie 
analizuje sytuację 

w ochronie zdrowia i często zwraca 
uwagę na rzeczy, które innym jakoś 
umykają. Na przykład na wykluczenie 
transportowe pacjentów z małych miej-
scowości. Debaty z jej udziałem nigdy 
nie są nudne.

Krzysztof Kopeć   
od lat z powodze-
niem dba, razem z ko-
legą i koleżankami 
z zarządu PZPPF, 
o interesy krajowych 
producentów leków. 
A jednak udziały API 

i gotowych leków z krajowej produkcji na 
naszym rynku systematycznie spadają. 
Może sowite granty z ABM, rozdawane 
w tym roku, odmienią ten trend. Chociaż 
Chińczycy — co zauważył już Wyspiański 
— trzymają się mocno.  

Anna Kowalczuk   
dopóki kierowała Narodowym Instytu-
tem Leków, różne dobre rzeczy tam się 
działy. Jakimś dziwnym trafem, po jej 
odejściu, przestały się dziać. W życiu nie 
można się skupiać tylko na pracy. Trzeba 
też trochę zadbać o self-PR.

Ewa Krajewska   
wygląda na wscho-
dzącą gwiazdę pol-
skiej farmacji. Nie 
przeszkodziła jej na-
wet sytuacja, w któ-
rej publicznie udo-
wadniała swoim 

przełożonym, że nie mają racji. W pro-
cesie znalazł się już projekt ustawy, któ-
rym postawi do pionu wojewódzkich 

inspektorów. Zapewnia, że pomysł lega-
lizacji sieci ponadczteroaptecznych jest 
jej obcy. Ale franczyza jest OK. 

Jacek Krajewski   
przewodzi tej części środowiska leka-
rzy rodzinnych, którzy krytycznie patrzą 
na reformy. Podkreśla, że nie od razu 
Zieloną Górę zbudowano i że nie da się 
z dnia na dzień, jednym pociągnięciem 
pióra wprowadzić koordynacji. Bardzo 
wnikliwie patrzy też na ręce prezesowi 
NFZ i ciągle chce więcej dla medycyny 
rodzinnej.   

Waldemar Kraska   
to wiceminister spe-
cjalizujący się w ra-
townictwie, nie tylko 
medycznym, ale 
również politycznym 
i medialnym. Z wro-
dzonym sobie uro-

kiem i sympatycznością potrafi komuni-
kować fakty, niewygodne czy to dla pa-
cjentów, czy dla lekarzy, czy dla mene-
dżerów. Szuka pozytywów, wyciąga 
wnioski z kłopotów i porażek, a to rzadka 
i cenna umiejętność.  

Maciej Krzakowski   
stanowi od wielu lat nie tylko filar pol-
skiej onkologii ale też wzorzec konsul-
tanta krajowego. Jak wiadomo, konsul-
tanci w naszym systemie niewiele mogą, 
za to wiele muszą. No więc on przeciw-
nie — już niczego nie musi a dużo może. 
Bez niego polska onkologia nie byłaby 
taka sama.

Anna Kupiecka   
należy do tych nielicznych działaczy ru-
chu pacjenckiego, którzy konsekwen-
tnie realizują długofalowe projekty. 
Koncentruje się na tym, co w onkologii 
najważniejsze — profilaktyce i edukacji. 
Interesuje się nie tylko kobiecymi, ale 
także męskimi narządami, na przykład 
prostatą.

Tomasz Latos   
funkcjonuje jako naj-
ważniejszy bezpiecz-
nik od zdrowia w par-
tii rządzącej. W razie 
czego bez zaprosze-
nia pojedzie do re-
sortu i w krótkich 

żołnierskich słowach wytłumaczy, że na 
przykład plany restrukturyzacji szpitalni-
ctwa są do du…żej zmiany. To jemu za-
wdzięczamy wysoki poziom meryto-
ryczny dyskusji w parlamencie, ale też 
sytuacje, w których śmiechom i żartom 
nie ma końca. 

Anna Latos-Bieleńska   
jest konsultantem krajowym w najbar-
dziej przyszłościowej dziedzinie medy-
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cyny. Badania genetyczne odgrywają co-
raz większą rolę przy wyborze optymal-
nej terapii. A pani profesor odgrywa coraz 
większą rolę w systemie, bynajmniej nie 
zawdzięczając tego młodszemu bratu.

Ewa Lech-Marańda   
lideruje nielicznej, trochę podzielonej, 
ale bardzo skutecznej grupie hemato-
logów. Potrafi wypracować kompromis 
pomiędzy frakcjami szpiczakowców 
i chłoniakowców. Refundacja tych nie-
mal wszystkich drogich leków — to jakiś 
kosmos. Niewątpliwie w Top10 polskiej 
medycyny.

Maria Libura   
należy do najbardziej wnikliwych 
i błyskotliwych recenzentów tego, co się 
dzieje w systemie. Hołduje zasadzie, że 
należy mówić to, co się myśli. Być może 
z tego powodu niektórzy organizatorzy 
niektórych konferencji i kongresów boją 
się zapraszać ją do debat. Jej profesjo-
nalizm wymyka się napisanym wcześniej 
scenariuszom.

Krzysztof Łanda,   
który w głębi duszy chyba nadal odro-
binę czuje się wiceministrem, posiada 
rzadką umiejętność trafiania lapidar-
nym słowem prosto w punkt. Z tego 
powodu wiele osób trafionych w swój 
czuły punkt trochę się go obawia. 
Niesłusznie, bo to naprawdę skromny, 
ciepły, miłujący pokój człowiek. 

Adam Maciejczyk   
w mijającym roku 
obarczony został ko-
lejnymi funkcjami  
i odpowiedzialnoś-
ciami.  Ciągle jednak 
nie połączył polskiej 
onkologii w ogólno-

polską sieć. Bo nawet wśród onkologów 
nie wszyscy są wyznawcami koordynacji. 
Właściwie mało kto lubi, jak mu patrzeć 
na ręce.

Stanisław   
Maćkowiak   
cierpliwie, dzień po 
dniu popycha sprawy 
w organizacji lecze-
nia chorób rzadkich 
i nie tylko. Jego 
uśmiech niektórzy 

źle odbierają. To znak łagodności, ow-
szem, ale też nieustępliwości i optymi-
zmu. W nierównej walce z systemem po-
mógł już tak wielu pacjentom, że następ-
nym razem też mu się uda. 

Waldemar Malinowski   
stanął na czele protestów szpitali prze-
ciwko pomysłom zmian w organizacji 
i finansowaniu szpitali. Okazały się 
skuteczne — rząd dosypał pieniędzy 
najbardziej potrzebującym i przestał 
mówić o przymusowej kategoryzacji 
i restrukturyzacji. To kolejny przykład 
na to, że w naszym kraju najlepiej uda-
ją się protesty. Kto nie protestuje, ten 
nie ma. 

Beata   
Małecka-Libera   
wykazuje się ogrom-
ną wiedzą systemo-
wą jako senator, cho-
ciaż recenzując de-
cyzje resortu zbyt ła-
two zbacza w kie-

runku polityki. Zapewne partia każe w ten 
sposób zbierać punkty. Numer jeden na 
liście potencjalnych ministrów, gdyby po 
wyborach zmienił się układ sił. Wierzy 
w profilaktykę i zdrowie publiczne. Tylko 
czy wierzy w zwycięstwo wyborcze? 

Marcin Martyniak  
to najbardziej poli-
tyczny i najmniej me-
dyczny członek kie-
rownictwa MZ. Warto 
go uważnie słuchać, 
bo myśli strategicz-
nie. Z zamiłowania 

analityk, widzi las a nie drzewa. Ma duży 
wpływ na decyzje premiera, może nawet 
większy niż główny minister.

Agnieszka   
Mastalerz-Migas   
dużo pracy i czasu 
poświęciła na ołta-
rzu koordynacji. Nie 
bez wysiłku zbudo-
wała koalicję na 
rzecz reformy POZ, 

przekonała wielu niedowiarków i roz-
wiała wątpliwości we własnym środo-
wisku. Każdy może się od niej nauczyć 
pozytywnego podejścia do ludzi i zmian, 
które w naszym życiu są nieuchronne. 
A już w życiu lekarza rodzinnego — ko-
nieczne.

Andrzej Mądrala   
mimo chwil zwątpienia wciąż podejmu-
je trud kształtowania systemu ochrony 
zdrowia tak, jak to sobie wyobrażają pra-
codawcy. Błyskotliwie nazwana platfor-
ma Zdrowe Zdrowie stymuluje publiczną 
dyskusję o tym, w jakim kierunku zmie-
niać system. Miło się dyskutuje w ładnie 
urządzonych wnętrzach siedziby Praco-
dawców. Na przykład o piłce ręcznej.

Rajmund Miller   
należy do bardzo 
nielicznych posłów 
opozycji, którzy się 
znają na ochronie 
zdrowia. Po wybo-
rach, jeśli wygra jego 
opcja, może się to 

skończyć przeprowadzką na ul. Miodo-
wą. Co nie byłoby dla systemu najgorsze. 
Punkt widzenia zależy od miejsca siedze-
nia, więc na pewne sprawy spojrzałby 
wtedy inaczej niż dzisiaj.

Maciej Miłkowski  
jest rekordzistą. 
Najdłużej na stano-
wisku wiceministra 
odpowiedzialnego 
za refundację, wydał 
najwięcej pozytyw-

nych decyzji i najwięcej pieniędzy na 
refundację. Zbiera najwięcej pochwał 
spośród pracowników resortu i spośród 
całego rządu. Zebrał też najwięcej na-
gród. Z każdej imprezy branży farma-
ceutycznej, na której rozdają jakieś sta-
tuetki lub dyplomy, coś wynosi. A mimo 
to nadal twardo stąpa po korytarzach 
resortu i twardo mówi, że będzie nadal 
wydawał publiczne pieniądze na leki. 

Przemysław   
Mitkowski   
jako prezes PTK ma 
duży wpływ na zmia-
ny w polskiej kardio-
logii. Na szczęście 
popiera wdrażane 
koncepcje koordy-

nacji i usieciowienia, co dowodzi że uda-
ło się skoordynować środowiska różnych 
opcji. Od lat kardiolodzy budzą zazdrość 
innych specjalności, bo potrafią zgod-
nym chórem formułować swoje postula-
ty. Nawet jeśli śpiewają na kilka głosów.  
   

Adam Niedzielski 
jest pierwszą osobą, 
która przychodzi na 
myśl, kiedy mówimy 
o długu zdrowot-
nym. W sumie jako 
prezes NFZ na po-
czątku pandemii 

przyczynił się do jego zwiększenia, ape-
lując do szpitali o ograniczenie plano-
wych zabiegów i innych świadczeń. Z dru-
giej strony potrafił przekonać cały rząd, 
aby wydawać na zdrowie znacznie więcej 
niż dotychczas. Jak przystało na ekono-
mistę, dba zatem o obie strony naszego 
bilansu zdrowia.

Maciej Niewada   
posiada wiedzę o lekach, zarówno na-
ukową, jak i praktyczną. Ma też klasę i dy-
stans — przede wszystkim do siebie sa-
mego, ale też do polityków, decydentów 
i biznesu. Ze względu na spokój i wywa-
żenie mógłby być liderem partii umiarko-
wanego postępu w granicach prawa. 

Ksiądz Arkadiusz Nowak   
został szefem rady pacjentów przy mi-
nistrze zdrowia. Jedni mówią, że to taka 
koncesjonowana systemowa opozycja, 
inni — że elita środowiska pacjenckie-
go. Częsta obecność Księdza na Mio-
dowej może oznaczać, że minister po-
kutuje za grzechy z pandemii.

Filip Nowak   
jako prezes dysponu-
jący największym 
funduszem w syste-
mie jest obiektem 
westchnień i zazdro-
ści, ale też oskarżeń 
o skąpstwo. Wiele 

osób chce zbadać jego genom — czy 
przodkowie wywodzą się z Krakowa, Po-
znania czy ze Szkocji? Bo nie wydać 
10 miliardów na świadczenia w naszej 
kiepskiej sytuacji zdrowotnej — to duża 
sztuka. Chociaż z drugiej strony, sensow-

nie wydać przez rok 114 czy 120 miliar-
dów jest jeszcze trudniej. 

Rafał Niżankowski   
od lat pilnuje przejrzystości we wszelkich 
procesach oceny technologii medycz-
nych i taryfikacji. Podkreśla, że bardzo po-
trzebujemy profesjonalnych rejestrów. A 
jednocześnie, że nigdzie na świecie żaden 
płatnik rejestrów nie zbudował. Być może 
z tego powodu nie jest zbyt popularny w 
centrali NFZ.

Maria Ochman   
stanowi od lat stały punkt odniesienia. 
Weryfikuje coraz to nowe pomysły  zmie-
niających się ekip na reformy. W razie po-
trzeby potrafi skutecznie zablokować co 
głupsze wynalazki. Zawsze podkreśla, że 
w szpitalach i przychodniach pracują nie 
tylko lekarze i pielęgniarki, ale też cała 
masa innych osób. Idea solidarności jest 
w niej nadal żywa.

Bolesław Piecha   
widział w życiu niejedno, na Śląsku, 
w Warszawie i Brukseli. Pewnie dlatego 
prezentuje olimpijski spokój nawet wów-
czas, gdy jakieś przypadkowe głosowa-
nie w komisji zdrowia przypadkowo wy-
grają posłowie opozycji. Ma swoje prze-
konania i nie waha się o nich mówić ani 
wcielać w życie. 

Jarosław Pinkas   
jako konsultant od zdrowia publicznego 
bardzo często wypowiada się publicznie. 
Media społecznościowe to dla niego jak 
najbardziej naturalne środowisko. Nada-
je ton debatom i publicznym dyskusjom 
m.in. o szczepieniu i szczepionkach. Dla-
tego też jest w czołówce wrogów pub-
licznych dla antyszczepionkowców, co 
w myśl zasady „moi wrogowie świadczą 
o mnie” traktuje jako zaszczyt.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska   
nadal kieruje pierwszym stołem samorzą-
du aptekarskiego, który w minionym roku 
osiągnął bardzo wiele. Farmaceuta staje 
się wreszcie zawodem medycznym, a nie 
sklepikarzem. Szczepienia, opieka farma-
ceutyczna, przeglądy lekowe a wkrótce 
może recepty nie tylko dla rodziny? Za-
wsze skromnie podkreśla, że za sukcesami 
stoi cała drużyna, a nie tylko prezes.

Piotr Ponikowski   
od lat na topie polskich naukowców, nie 
tylko pod względem liczby cytowań. Jako 
wrocławska magnificencja buduje pozy-
cję medycznego uniwersytetu. Pozostaje 
ponad bieżącymi rozgrywkami w środo-
wisku polskich kardiologów. Chce na-
prawdę zmieniać polską medycynę. 
Translacyjnie. 

Paweł Ptaszyński   
trafia na tę listę nie 
dlatego, że jest wyso-
ki, świetnie kieruje 
szpitalem ani że jest 
świetnym kardiolo-
giem w ogóle. Na de-
bacie oksfordzkiej 
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w czasie FOZ w Kry-paczu po prostu udo-
wodnił, że ma genialne poczucie humoru. 
Wzbudził więcej śmiechu niż razem wzięci 
wszyscy pozostali uczestnicy, wśród któ-
rych był główny minister — a to niełatwe. 

Krystyna Ptok   
jest i nadal będzie szefową związku zawo-
dowego pielęgniarek i położnych. Walczy 
z chaosem w systemie, zwłaszcza wy-
nagrodzeń. Jej zdaniem ustawa o mini-
malnych wynagrodzeniach — to kolejny 
przykład na to, że pieniądze szczęścia nie 
dają. Personel pielęgniarski stanowi nadal 
wielki, słabo wykorzystywany rezerwuar 
kompetencji i możliwości. 

Artur Prusaczyk   
pokazuje z kolegami, że nawet w obec-
nych warunkach można na prowincji 
prowadzić świetny, nowoczesny, dobrze 
prosperujący ośrodek medycyny rodzin-
nej. Ulubiony przykład dla tych, którzy 
wyznają cyfryzację i koordynację. On 
także podkreśla, że pieniądze — to nie 
wszystko, potrzebna jest jeszcze ciężka 
praca i zdrowy rozsądek. 

Irena Rej  
była wielką nieobec-
ną na tegorocznym 
FOZ w Kry-paczu. 
Już rok temu powie-
działa ministrowi, co 
myśli. Skoro przez 
rok niewiele się 

zmieniło, to po co się powtarzać. Tak czy 
inaczej, nadal w formie i nadal walczy 
o interesy branży farmaceutycznej.   

Konrad Rejdak  
wspólnie z konsul-
tant krajową Ag-
nieszką Słowik ciąg-
ną wózek o nazwie 
polska neurologia. 
Droga wprawdzie 
wyboista, ale sporo 

sukcesów: neurologia na liście prioryte-
tów, SM, SMA, refundacje kolejnych tera-
pii. Tylko amantadyna skrzeczy.

Marek Rękas,   
konsultant i pułkownik, widzi dalej i wię-
cej niż inni eksperci. Kilkoma decyzjami 
potrafił zadziwiająco skutecznie popra-
wić sytuację w okulistyce, skrócić kolejki, 
zadowolić pacjentów. A to wszystko bez 
zbędnych kosztów. Duży potencjał do 
wykorzystania. 

Anna Rulkiewicz  
sprawia, że prywatny 
sektor pokazuje 
ludzką twarz. Jest tak 
propacjencka i pro-
państwowa, że moż-
na się obawiać, czy 
inwestorzy Luxmedu 

się nie zdenerwują. Kapitał ma bowiem 
bardzo wyraźną narodowość. Jeśli się 
zdenerwują, trzeba jej zabrać paszport 
i dać takie stanowisko w publicznym sek-
torze, jakie będzie chciała. Rozwiąże każ-
dy problem. 

Piotr Rutkowski   
cichaczem wyrósł na 
jednego z liderów 
polskiej onkologii, 
odpowiadając za 
wdrażanie narodowej 
strategii. Gdyby tylko 
decydenci pozwolili 

mu robić to, co chce, byłoby znacznie le-
piej. Rok temu tak napisałem o wicemini-
strze Gadomskim — i okazało się to dla 
niego pocałunkiem śmierci. Oby z profe-
sorem Piotrem historia się nie powtórzyła.  

Andrzej Ryś   
po wielu latach odszedł z dyrektorskiej 
unijnej posady, ale nie wyjechał z Brukse-
li. Jako strategiczny doradca będzie mógł 
dalej służyć komisarzom. Może by ich 
przekonał przy jakiejś okazji, że pieniądze 
z KPO nam się należą i nasz system ochro-
ny zdrowia ich pilnie potrzebuje. 

Halina Sienkiewicz-Jarosz   
jest trzecim liderem polskiej medycyny 
skoncentrowanej mózgu i tym, co się w nim 
dzieje. Dużo czasu poświęca psychiatrii, bo 
tam nie dzieje się najlepiej. Są co praw-
da pierwsze kukułki zmian, ale nad swoim 
gniazdem latają nisko i bardzo powoli. 

Radosław Sierpiński  
w polskim systemie 
ma najwięcej przy-
jaciół. Zawdzięcza 
to oczywiście prze-
de wszystkim ujmu-
jącemu sposobowi 
bycia i przyjaznemu 

nastawieniu do ludzi. W drobnym stop-
niu pomagają te drobne miliardy, które 
agencja wydaje w całkiem sensowny 
sposób, ku chwale polskich naukow-
ców, ośrodków badawczych, firm 
i uczelni wyższych. 

Henryk Skarżyński   
dużo czasu poświęca i na innowacje, 
i na profilaktykę. Mógłby popracować 
nad poprawieniem słuchu kierowni-
ctwu resortu — żeby lepiej wsłuchiwa-
ło się w potrzeby i problemy polskich 
szpitali. Instytut jak zwykle zakończył 
ostatni rok na plusie, co nie jest regułą 
wśród ministerialnych instytutów. 

Andrzej Sośnierz   
jako poseł spełnia rolę głosu sumienia i roz-
sądku. Wiele razy zmieniał przynależność 
partyjną. Na zmianę popiera lub nie popiera 
działania partii rządzącej. To głównie zależy 
od tego, o jakie działania chodzi. 

Michał Sutkowski  
gdyby urodził się sto 
lat wcześniej, za-
grałby główną rolę 
w filmie opartym na 
powieści Stefana 
Żeromskiego. Tylko 
miałby on wtedy ty-

tuł “Doktor Michał” a nie Judym. Stano-
wi archetyp tak zwanego prawdziwego 
lekarza, z żyłką społecznika i aktywisty. 
Pomaga każdemu. Naprawdę każdemu.    

Łukasz Szumowski  
był bohaterem chyba 
najbardziej zaskakują-
cego transferu z polityki 
do medycyny. Powrót 
byłego ministra  do ma-
tecznika i rezygnacja 
z poselskiego immuni-

tetu zadziwiły wielu. Ale czemu się dziwić. Na-
sza polityka jest jałowa, wilka ciągnie do lasu 
a kardiologa do Anina. Tam to naprawdę moż-
na ludziom pomagać, nie to co na Wiejskiej.

Anna Śliwińska  
w mijającym roku wy-
kazała się bodaj naj-
większą skutecznoś-
cią perswazyjną. Po-
stęp, jaki dokonał się 
w finansowaniu naj-
nowszych technologii 

do monitorowania i leczenia cukrzycy, jest 
imponujący. Po tragicznym bilansie pande-
mii w ubiegłym roku — to cukier na serca 
diabetyków.

Marek Tombarkiewicz   
jest kolejną postacią z grupy przyczajo-
nych tygrysów. Cierpliwie buduje po-
tęgę instytutu o bardzo długiej nazwie, 
mimo że jego rachunek wyników — jak 
większości szpitali podległych resortowi 
zdrowia — jest pod kreską. 

Roman Topór-Mądry  
skończył jedną i za-
czął drugą kadencję 
na fotelu prezesa 
AOTMiT. Wbrew uty-
skiwaniom, kryzysom 
i licznym zarzutom, że 
wiele rekomendacji 

agencji ma wartość głównie historyczną. 
Bo opierają się czasami na danych i ankie-
tach sprzed wielu lat. Ale jak się nie ma, co 
się lubi, to się lubi, co się ma.  

Jan Walewski   
postawił na najlepszych i nie chodzi tylko 
o personel zatrudniony w Narodowym 
Instytucie Onkologii. Przede wszystkim 
o coraz ściślejszą współpracę z amery-
kańską onkologią, zwłaszcza National 
Cancer Institute. Jeśli jesteś dobry, nie 
boisz się uczyć od najlepszych.

Krystyna Wechmann  
od zawsze stara się za-
pewnić pacjentkom 
z rakiem piersi wszyst-
ko, czego trzeba do 
skutecznego leczenia 
i rehabilitacji. Ostatnio 
walczy również o to, 

aby kobiety po leczeniu nadal pięknie wy-
glądały. Czyli o podniesienie kwot finanso-
wania protez piersi czy peruk.

Waldemar Wierzba 
świetnie kieruje 
świetnym szpitalem, 
o którego świetności 
świadczy przede 
wszystkim to, że nie-
mal wszystkie ważne 

i świetne osoby w naszym świetnym pań-
stwie chcą być tam leczone. Równie sku-
tecznie zaprzecza głosom, jakoby CSK 
MSWiA był świetną kliniką dla VIPów. To 
szpital, pardon — państwowy instytut 
medyczny — dla każdego. O ile tylko uda 
mu się tam dostać.

Wojciech Wiśniewski   
godnie reprezentuje niedocenianą profe-
sję lobbysty, a dzięki swojej przenikliwej 
inteligencji, doskonałej pamięci i anali-
tycznemu umysłowi potrafi doprowadzić 
do szewskiej pasji każdego, kto uprawia 
propagandę wbrew faktom i liczbom. Te 
fakty i liczby po prostu trzeba znać.

Magdalena Władysiuk   
wybija się na liderkę — obok kilku liderów 
płci męskiej — polskiego HTA. Doskona-
łe merytoryczne konferencje, doskonała 
baza danych o technologiach medycz-
nych i ich refundacji w Polsce i na świe-
cie. Wbrew pozorom nie należy do mafii 
krakowskiej, co być może jest KSF, czyli 
głównym czynnikiem sukcesu.

Marek Wójcik   
przynależy do grupy rezerwistów, czyli 
tych fachowców, którzy w razie czego 
— na przykład zmiany układu politycz-
nego — mogą trafić na Miodową. Chyba 
najlepiej w Polsce wie, co piszczy w sa-
morządach. I dlaczego ich szpitale tak 
cienko piszczą. 

Artur Zaczyński   
jest symbolem czło-
wieka czynu. Trzeba 
zbudować szpital naro-
dowy? — proszę bar-
dzo. Trzeba przekształ-
cić szpital w instytut? 
— ofkors. Pomóżmy 

Ukraińcom? — już się robi. Nie schodzi z okrę-
tu w środku burzy, najwyżej refuje żagle.
 
Tomasz Zdrojewski   
ma tak szeroką wiedzę o zdrowiu pub-
licznym, epidemiologii i rejestrach, że aż 
dziw bierze. Nieustannie apeluje o pre-
wencję i szybsze rozpoznawanie czyn-
ników ryzyka tych chorób, które nas 
zabijają. Sam kiedyś poznał to ryzyko 
i dlatego mieszka w Gdańsku, z dala od 
centralnych urzędów. Niby tylko uprawia 
naukę przez duże N, ale w głębi duszy 
kilka ustaw chciałby jednak przygotować. 
Na przykład o zdrowiu dzieci.

Pozdrawiamy wszystkich, 
którzy znaleźli się w Alfabecie 
2022 i życzymy samych sukcesów 
w kolejnym, nadchodzącym 
roku. Tych, którzy się nie znaleźli 
— a uważają, że powinni  
— prosimy o kontakt. Już za rok 
podsumujemy także ich działalność.

Składamy najgorętsze życzenia 
dla wszystkich w nadchodzącym 
2023 roku. Żeby nam się żyło 
zdrowo, bez długów i zobowiązań. 
Dużo mzdrowia!
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Program B.102 został uruchomiony 1 stycz-
nia 2019 r., a pierwszy pacjent otrzymał lecze-
nie w marcu 2019 r. Do połowy października 
2022 r. było to 836 osób. Program realizowany 
jest w 35 ośrodkach, w tym 18 pediatrycznych 
i 17 dla dorosłych. W Polsce na SMA choruje ok. 
1200 osób, a każdego roku diagnozuje się około 
50 nowych zachorowań. 

Raport podsumowuje realizację programu „Le-
czenie rdzeniowego zaniku mięśni” B.102. w latach 
2019-2022 wskazując na korzyści kliniczne i ekono-
miczne w długofalowym leczeniu tej genetycznie 
uwarunkowanej choroby. Autorzy raportu zwracają 
uwagę na szybkie udostępnienie programu leko-
wego wszystkim pacjentom, niezależnie od wieku, 
stopnia zaawansowania choroby i typu SMA. 

Powszechne badania przesiewowe oraz udo-
stępnienie od 1 września kolejnych terapii sprawi-
ły, że Polska znalazła się w grupie 4 krajów, obok: 
Norwegii, Niemiec i Belgii, będących liderami 
w leczeniu SMA w Europie. 

Efekty leczenia nusinersenem u dzieci
Raport prezentuje m.in. rezultaty leczenia 292 dzieci 
z SMA włączonych do programu lekowego między 
marcem i  wrześniem 2019 roku. Wyniki 14-mie-
sięcznej analizy zostały po raz pierwszy opubliko-
wane w  „European Journal of Paediatric Neuro-
logy” i pokrywają się z bardzo dobrymi rezultatami 
wcześniejszych badań klinicznych.

„Korzyść z  leczenia w  postępującej choro-
bie, jaką jest rdzeniowy zanik mięśni, definiujemy 
przynajmniej jako zahamowanie procesu choro-
bowego. I ten warunek spełniało każde dziecko, 
które uczestniczyło w  programie. Nie mieliśmy 
ani jednego przypadku, kiedy leczenie trzeba było 
zakończyć z powodu tego, że stwierdziliśmy jego 
nieskuteczność. Mało tego, nie tylko zahamowa-
liśmy proces chorobowy, ale w prawie 90 proc. 
przypadków udało się też uzyskać poprawę, co 
w  naturalnym przebiegu rdzeniowego zaniku 
mięśni jest zupełnie nieosiągalne” — mówi prof. 
Katarzyna Kotulska-Jóźwiak.

Wyniki leczenia nusinersenem u dorosłych
Podobne wnioski opracowane zostały na pod-
stawie obserwacji grupy 322 dorosłych chorych 
z  SMA. W czasie 14-miesięcznej analizy u żadne-
go z nich nie stwierdzono nieskuteczności terapii. 
Zgodnie z  nią pacjenci z  wszystkimi typami SMA, 
oprócz zatrzymania postępu choroby, odczuwali 
również istotną poprawę funkcjonalną. Przez cały 
okres obserwacji nie zaobserwowano żadnego po-
ważnego zdarzenia niepożądanego, leczenie było 
dobrze tolerowane.

„Mówiąc o skuteczności tej terapii u pacjentów 
dorosłych, zaobserwowaliśmy coś, co jest naszym 
własnym, oryginalnym odkryciem. Mianowicie 
ta skuteczność pojawiła się już w pierwszym ro-
ku leczenia, czego spodziewaliśmy się w oparciu 

Polska jest w gronie kilku państw mających najskuteczniejszy system opieki nad chorymi z SMA. Decydują o tym 
skuteczność leczenia rdzeniowego zaniku mięśni, satysfakcja pacjentów objętych programem lekowym i program 
przesiewowy. Efekty leczenia nusinersenem w ramach programu lekowego — to temat raportu  „Rdzeniowy zanik 
mięśni (SMA). Efekty leczenia SMA w Polsce. Nowa jakość życia pacjentów i opiekunów”. Przygotowany przez 
czołowych polskich ekspertów w tej dziedzinie, raport zawiera m.in. dane obserwacyjne z praktyki klinicznej. 

o publikacje z innych krajów, które miały dostęp 
do tego leku nieco wcześniej niż my w Polsce, ale 
z każdym podaniem leku ta poprawa staje się co-
raz wyraźniejsza. To oznacza, że nasi podopieczni 
nie wyczerpali jeszcze swoich możliwości popra-
wy” – podkreśla prof. Anna Kostera-Pruszczyk.

Raport opisuje również wyniki zagranicznego 
badania satysfakcji z  leczenia, przeprowadzonego 
wśród 151 pacjentów w wieku 15–69 lat z SMA typu 
1, 2, 3, leczonych nusinersenem średnio 19 miesię-
cy. Pokazuje ono, że 96 proc. pacjentów jest usa-
tysfakcjonowanych tym leczeniem, mimo drogi 
podawania, i poleciłoby to leczenie innym chorym 
na SMA.

„Pierwotne obawy związane z zastosowaniem 
terapii nusinersenem, w tym obawa o dokanałową 
drogę podania i  potrzebę hospitalizacji, zmniej-
szają się wraz z upływającym czasem. Ich miejsce 
zastępuje zadowolenie i  satysfakcja z  osiąganej 
poprawy klinicznej” – podkreśliła w raporcie prof. 
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska.

„Co istotne, ta terapia przekłada się na wiel-
ki sukces życiowy pacjentów i ich opiekunów. Oni 
stają się silniejsi, coraz bardziej samodzielni, niektó-
rzy odzyskali pewne utracone funkcje, inni są w sta-
nie znacznie lepiej gospodarować tym, co zostało 
jeszcze do ich dyspozycji. Często wracają do pracy, 
zaczynają nowe studia i żyją w taki sposób, którego 
nie mogliśmy sobie wyobrazić jeszcze trzy lata temu. 
To jest naprawdę fantastyczne móc obserwować, 
jak duży jest to sukces naszych chorych” — zwraca 
uwagę prof. Anna Kostera-Pruszczyk.

Prezentacja raportu
„Jesteśmy jednym z liderów programu badań prze-
siewowych na świecie, w  Europie plasujemy się 
w  pierwszej czwórce. Dzięki temu mamy pełną 
informację o tym, kto powinien być leczony. A po-
nieważ leczenie jest dedykowane niezwłocznie, to 
rozpoczynamy je w  ciągu kilku dni od momentu 
potwierdzenia choroby” – powiedział wiceminister 
Maciej Miłkowski na konferencji prezentującej ra-

port. I dodał — „To, co widzimy po fakcie, po tych 
14 miesiącach, bardzo nas cieszy. Bardzo istotnym 
elementem w leczeniu jest monitorowanie skutecz-
ności. Faktycznie żaden pacjent nie  został wyklu-
czony z programu lekowego z powodu braku efek-
tywności leczenia. Mamy część pacjentów, u któ-
rych jest problem z podaniem dokanałowym leku, 
w związku z tym teraz mają możliwość innej terapii. 
Mimo tego problemu nigdy nie było takiej sytuacji, 
że pacjent nie dostał leczenia w określonym czasie”.

„Dla pacjentów ważne jest bezpieczeństwo 
i skuteczność leczenia. W międzynarodowych 
badaniach obserwacyjnych 95,7 proc. pacjentów 
wskazało na wysoką satysfakcję z terapii. Sku-
teczność i bezpieczeństwo jest dla nich ważniej-
sze niż sposób podawania leku. Zadowolenie pa-
cjentów i prawdopodobieństwo polecenia tego 
leczenia zwiększało się wraz z upływem czasu, 
po 24 miesiącach leczenia 71 proc. pacjentów 
poleciłoby tą terapię innym chorym na SMA. Po-
lecają lek, jego skuteczność i bezpieczeństwo. 
Po prostu lepiej się czują i są szczęśliwsi” — pod-
kreśliła prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska.

Dorota Raczek, prezes Fundacji SMA powie-
działa, że następuje również powolna zmiana 
świadomości chorych, że skuteczne leczenie, to 
nie tylko leki, ale również np. rehabilitacja — „Dziś 
już ponad 55 proc. pacjentów jest rehabilitowa-
nych, a to dzięki obniżce kosztów leczenia SMA”.

Raport uwzględnia również analizę kosztów 
opieki nad pacjentami włączonymi do programu 
pokazującą, że wydatki płatnika na pacjenta są sta-
bilne ze spadkiem (leczenie szpitalne) po wprowa-
dzeniu programu lekowego. 

Prof. Marcin Czech — „W przypadku programu 
lekoterapii SMA autorzy raportu zauważyli, że w trak-
cie leczenia nastąpiło obniżenie kosztów szpital-
nych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych”.

Publikacja: Kotulska-Jóźwiak K, Kostera-Pruszczyk A, Mazurkiewicz-
-Bełdzińska M. i wsp. „Rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Leczenie SMA w Pol-
sce. Nowa jakość pacjentów i opiekunów”. ISBN:978-83-962944-5-6, Wy-
dawca: Modern Healthcare Institute, Warszawa 2022 r. Dostępna online: 
https://www.mzdrowie.pl/leki/raport-efekty-leczenia-sma-w-polsce/

SMA leczymy skutecznie

Anna Kostera-Pruszczyk
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SMA w Polsce
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OGÓLNA SATYSFAKCJA Z LECZENIA 
NUSINERSENEM OCENIANA W BADANIU
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Źródło: Raport „Rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Leczenie SMA w Polsce. Nowa jakość pacjentów i opiekunów”, str.39.
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Rozwój terapii w diabetologii

Innowacje • Potrzeby pacjentów • Rozwiązania systemowe
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Tomasz Zdrojewski

Janusz Gumprecht

Leszek Czupryniak

Dorota Zozulińska-
-Ziółkiewicz

Małgorzata Myśliwiec

Anna Śliwińska

Autorzy raportu, wśród których znajdują się czo-
łowi polscy klinicyści, eksperci systemu ochrony 
zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjen-
tów i edukatorzy, opisują wszystkie najważniej-
sze obszary związane z opieką nad chorymi na 
cukrzycę, w tym diagnostykę, leczenie, edukację, 
opiekę koordynowaną, a także organizację syste-
mu wykrywania i leczenia cukrzycy.

prof. Tomasz Zdrojewski: „Przewidywany dalszy 
wzrost liczby chorych na cukrzycę będzie wy-
nikał z prognozowanego przez WHO nasilenia 
tendencji demograficznych (starzenia się społe-
czeństw) oraz efektów działania cywilizacyjnych 
czynników ryzyka, takich jak zła dieta i brak ak-
tywności fizycznej. Paradoksalnie, będzie to tak-
że wynikiem poprawy efektywności opieki nad 
chorymi z cukrzycą i jej powikłaniami.

Główne pytanie polega na tym, czy syste-
my ochrony zdrowia będą w stanie udźwignąć 
szybko narastające koszty. Alternatywą tej spirali 
jest oczywiście skuteczna prewencja cukrzycy. 
Wiadomo, że istnieją możliwości zahamowania 
wzrostu częstości otyłości i cukrzycy, związa-
ne są one przede wszystkim z edukacją społe-
czeństw i strukturalną zmianą działania instytucji 
państwowych, w tym przede wszystkim szkolni-
ctwa i instytucji zdrowia publicznego”.

dr Jakub Gierczyński, MBA: „Przeprowadzone 
analizy problemu w zakresie epidemiologicz-
nym i kosztowym jednoznacznie wskazują na 
ogromne obciążenie, jakie cukrzyca stanowi dla 
finansów publicznych i gospodarki kraju. Ko-
nieczne są dalsze analizy danych, prowadzenie 
monitoringu wybranych parametrów epidemio-
logicznych i kosztowych oraz przeprowadzenie 
dodatkowych badań, pozwalających na identy-
fikację działań zmniejszających obciążenie pol-
skiego społeczeństwa tą chorobą”.

prof. Przemysława Jarosz-Chobot: „Aktualna 
struktura — centralizacja specjalistycznej opieki 
diabetologicznej dla dzieci, młodzieży i mło-
dych dorosłych — jest najkorzystniejszym i na-
jefektywniejszym rozwiązaniem, obecnie pro-
mowanym w wielu krajach”. 

Tomasz Zieliński: „Biorąc pod uwagę dotych-
czasowe doświadczenia oraz założenia wpro-
wadzanych zmian, wydaje się, że koordynowa-
na opieka diabetologiczna może znacząco po-
prawić jakość opieki nad pacjentami z cukrzycą, 
którzy nie wymagają stałej opieki specjalistycz-
nej. Jednocześnie — dzięki „wyciągnięciu” sta-
bilnych pacjentów z poradni AOS — może uła-
twić dostęp do diabetologów dla pacjentów 
niestabilnych, wymagających szczególnej opie-
ki poradni specjalistycznych”.

prof. Janusz Gumprecht: „Nie ulega wątpliwości, 
że nasza wiedza na temat cukrzycy jest ciągle i sy-
stematycznie pogłębiana, obserwujemy kolejne 
zwroty w jej rozumieniu, sposobach diagnozowa-
nia, monitorowania przebiegu i leczenia. Niemniej 
jednak, im więcej się dowiadujemy, tym bardziej 

jesteśmy przekonani, że wciąż jesteśmy dalecy 
od ideału fizjologii. Wyniki dużych badań klinicz-
nych, wyznaczających kierunki postępowania 
w cukrzycy typu 2, potwierdzają jednoznacznie, że 
schemat leczenia musi być dobrany dla każdego 
pacjenta indywidualnie zarówno w zakresie celu 
terapii, jak też możliwości i czasu jego osiągnięcia”.

prof. Leszek Czupryniak: „Perspektywy dla terapii 
cukrzycy typu 2 są bardzo szerokie, dziedzina ta 
rozwijana jest intensywnie, albowiem z jednej stro-
ny określone grupy leków wykazały swoją wyso-
ką skuteczność i bezpieczeństwo, z drugiej strony 
liczba osób z cukrzycą typu 2 bardzo szybko wzra-
sta, do czego w dużym stopniu przyczyniła się pan-
demia COVID-19. Dzięki wykazaniu, począwszy od 
lat 2015-2016 (badania EMPAREG-OUTCOME, LE-
ADER), że takie leki, jak inhibitory SGLT2 i analogi 
GLP-1 zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe 
i — szerzej — rozwój powikłań naczyniowych, 
obecnie uważa się, że podobnymi właściwościa-
mi powinny charakteryzować się kolejne nowe leki 
wprowadzane do leczenia cukrzycy. Jest to zmia-
na paradygmatu — leki na cukrzycę, oprócz obni-
żania glikemii, powinny jeszcze chronić naczynia 
krwionośne, a także nie wywoływać hipoglikemii 
i sprzyjać redukcji masy ciała”.

Magdalena Władysiuk, MBA: „W ostatnich latach 
następuje sukcesywny wzrost liczby pacjentów 
leczonych lekami przeciwcukrzycowymi oraz 
korzystających z wyrobów medycznych dla 
cukrzyków, co pociąga za sobą rosnące wydatki 
płatnika na leczenie cukrzycy (w zakresie leków 
i wyrobów medycznych). Wzrost ten wynikał 
dotąd jednak głównie z rosnącej liczby pacjen-
tów z cukrzycą. W ostatnich latach najistotniej-
sze decyzje refundacyjne zwiększające dostęp-
ność do leczenia dotyczyły objęcia refundacją 
CGM-RT (2018 r.), FGM (2019 r.), leków z grup 
SGLT-2 i GLP-1 (2019/20 r.), igieł do penów do 
wstrzykiwaczy (2022 r.) oraz leków z grupy DPP-
4 (2022 r.). Wszystkie te leki i wyroby dostępne są 
jednak w ograniczonym zakresie, a skalę opóź-
nienia w dostępie do leczenia obrazuje refunda-
cja jedynie 8 spośród 36 leków przeciwcukrzy-
cowych zarejestrowanych przez EMA od 2010 r.”.

prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz: „Rozwój 
technologii znacząco zmienił terapię cukrzycy. 
Postęp technologiczny w leczeniu cukrzycy do-
tyczy urządzeń do podawania insuliny, systemów 
monitorowania glikemii, rozwoju technologii apli-
kacyjnej i telemedycyny oraz nowych terapii le-
kowych. Znaczne przyspieszenie w tym obszarze 
medycyny nastąpiło w XXI wieku, a przełomo-
wym wydarzeniem było pojawienie się systemów 
do ciągłego monitorowania stężenia glukozy”.

prof. Grzegorz Dzida: „W okresie ograniczonego 
dostępu do świadczeń zdrowotnych szczególną 
wartość wykazały teleporady. Spowodowało to 
ich szybki rozwój i sformalizowanie. Taka forma 
poradnictwa na stałe stanie się elementem opieki 
diabetologicznej. Telemedycyna w diabetologii 
— to nie tylko teleporady, ale również e-recepty, 

które znakomicie sprawdziły się w okresie pande-
mii. Z badań przeprowadzonych wśród polskich 
pacjentów po 65. roku życia wynika, że w okresie 
pandemii aż 96 proc. z nich nie miało problemu 
z uzyskaniem e-recepty”.

prof. Małgorzata Myśliwiec: „Możliwość wyko-
rzystania rozwiązań telemedycznych, dostęp-
nych dzięki systemowi ciągłego monitorowa-
nia glikemii i osobistym pompom insulinowym, 
stanowi praktyczną dodatkową wartość i jest 
istotnym ułatwianiem w dialogu lekarz-pacjent. 
Teleporady z równoczesnym wglądem w rapor-
ty glikemii i dawkowania insuliny są w zakresie 
dotyczącym farmakoterapii równie wartościo-
we, jak stacjonarne wizyty diabetologiczne. Są 
wprawdzie uboższe o element badania przed-
miotowego i możliwość bezpośredniego kon-
taktu z pacjentem, ale w odniesieniu do oceny 
poziomu wyrównania glikemii i modyfikację 
dawkowania insuliny — równoważne”.

Monika Zamarlik: „Brak systemowych rozwiązań 
pozwalających na zapewnienie opieki dzieciom 
przewlekle chorym, w tym z cukrzycą typu 1, 
prowadzi do ograniczenia dostępu do placówek 
oświatowych, godząc tym samym w gwaranto-
wane konstytucyjnie prawo do nauki. Do najważ-
niejszych problemów, które utrudniają prawid-
łową organizację opieki nad dziećmi z cukrzy-
cą, należy brak właściwych regulacji prawnych, 
związanych z podawaniem leków i wykonywa-
niem czynności związanych z cukrzycą przez na-
uczyciela lub z pomocą nauczyciela, a także brak 
wiedzy i szkoleń na temat cukrzycy”.

Alicja Szewczyk: „W leczeniu cukrzycy opieka 
nad pacjentem sprawowana jest coraz częściej 
przez działanie zespołowe, zapewniające wspól-
ną bazę wiedzy na tyle elastyczną, by uwzględnić 
każdą dziedzinę medycyny”.

dr Beata Stepanow: „Badania wykazują, iż po-
trzebny jest nowy model myślenia, aby rozpo-
znać, czy pacjenci kontrolują i odpowiadają za 
codzienne samodzielne leczenie cukrzycy. Takie 
nowe podejście powinno opierać się na „upod-
miotowieniu i zaangażowaniu”. Stosując podej-
ście wzmacniające, zespół terapeutyczny poma-
ga pacjentom w podejmowaniu świadomych de-
cyzji zgodnie z ich konkretnymi okolicznościami”.

Anna Śliwińska: „Jako że w Polsce istnieje dobrze 
rozwinięty sektor prywatnej opieki zdrowotnej, 
spora grupa pacjentów korzysta z porad za opłatą 
— zwykle robią to, aby uniknąć czekania w długich 
kolejkach. Jednak opłaty za prywatne konsulta-
cje i leczenie są wysokie, dlatego nie każdy może 
sobie na nie pozwolić lub stają się one znacznym 
obciążeniem dla budżetu pacjenta. W tym kon-
tekście, szczególnie niepokojącym zjawiskiem 
w ostatnim czasie jest odchodzenie lekarzy diabe-
tologów z sektora publicznego do prywatnego”.

ISBN 978-83-962944-6-3
Raport dostępny online: https://www.mzdrowie.pl/medycyna/raport-

-rozwoj-terapii-w-diabetologii/

Rozwój terapii w diabetologii
Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków został opublikowany nowy raport Modern Healthcare 
Institute „Rozwój terapii w diabetologii. Innowacje — Potrzeby pacjentów — Rozwiązania systemowe”.
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Mechanizm powstawania cukrzycy

Frances Ashcroft.

Nie sama glukoza, ale substancje, 
które powstają w czasie jej rozkła-
dania, upośledzają produkcję insu-
liny w trzustce — wskazują brytyj-
scy naukowcy, odsłaniając kluczo-
wy mechanizm powstawania cuk-
rzycy. Eksperci z University of Ox-
ford twierdzą, że znaleźli odpo-
wiedź na pytanie, w jaki sposób 
nadmiar glukozy we krwi prowadzi 

do uszkodzenia komórek wyspowych trzustki. W eks-
perymentach prowadzonych na hodowlach komórko-
wych i na modelu zwierzęcym odkryli, że to nie sama 
glukoza, ale związki powstające w trakcie jej przemian 
uszkadzają komórki w trzustce. Okazuje się, że wyso-
kie stężenie glukozy powoduje jej przyspieszony meta-
bolizm w komórkach beta i gromadzenie się w nich 
powstających w tym czasie substancji. Związki te wyłą-
czają z kolei geny związane z wydzielaniem insuliny i ko-
mórki jak gdyby przestają dostrzegać glukozę oraz na 
nią właściwie reagować.
Badacze pokazali też, że spowolnienie metabolizmu glu-
kozy ogranicza niszczenie komórek. Co równie istotne, 
zauważyli, że zablokowanie enzymu o nazwie glukoki-
naza regulującego pierwszy etap metabolizmu glukozy 
może zapobiegać opisanym wyżej reakcjom.

Sztuczna inteligencja w diagnostyce

Polska firma RSQ Technologies opracowała wyjąt-
kową aplikację sztucznej inteligencji, która pomaga 
lekarzom ratować ludzkie życia, informując ich, który 
pacjent potrzebuje natychmiastowej pomocy. Umoż-
liwia przeglądanie obrazów medycznych 85 tys. razy 
szybciej.
Opracowana przez firmę RSQ aplikacja AI służy do wy-
krywania uszkodzeń strukturalnych oraz nowotworów, 
dzięki czemu pomaga szpitalom leczyć pacjentów aż 
85 tys. razy szybciej i o 17 proc. skuteczniej, z mniejszą 
liczbą błędów, a zarazem większą dokładnością diag-
nostyczną. Aplikacja obsługuje badania rentgenowskie, 
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. 
Jej zastosowanie pomaga lekarzom w diagnozowaniu 
pacjentów, np. skracając czas wykrycia udaru z 4 go-
dzin do nawet 20 sekund. Została stworzona do obsługi 
standardowych szpitalnych systemów elektronicznych, 
takich jak PACS.

E-skierowania do uzdrowisk

MZ zapowiada od stycznia wdrożenie e-skierowania 
i wyeliminowanie papierowych skierowań wystawia-
nych przez lekarzy na  leczenie lub rehabilitację uzdro-
wiskową. Skierowanie wystawiane w postaci elektro-
nicznej będzie zawierało m.in.: oznaczenie świadcze-

niodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące 
nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON, 
nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę 
organizacyjną zakładu leczniczego oraz specjalność 
komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, adres 
miejsca wystawienia skierowania, numer umowy za-
wartej przez świadczeniodawcę z NFZ, a także numer 
identyfikujący skierowanie, datę jego wystawienia, 
oznaczenie świadczeniobiorcy, tj. imię (imiona), nazwi-
sko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, oznaczenie 
osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne, które 
będzie obejmowało imię (imiona) i nazwisko osoby 
wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do 
wystawienia skierowania, kwalifikacje zawodowe, iden-
tyfikator pracownika medycznego oraz podpis.

Elektroniczne bilanse zdrowia dzieci 

Wiceminister Miłkowski zadeklarował, że od przyszłego 
roku bilanse zdrowia dzieci będą częścią dokumentacji 
elektronicznej, co pozwoli na bieżąco śledzić zarówno 
trendy zdrowotne, jak i to, czy są one w ogóle wyko-
nywane — „Po wprowadzeniu elektronicznych bilansów 
będziemy dokładnie widzieli, które podmioty osiągają 
dobre wyniki i w pełni realizują zadanie w tym zakresie, 
a które nie. W ten sposób będziemy mogli reagować 
promując te placówki, które są aktywne na tym polu, ale 
też promować negatywnie te, które tego nie robią”.

Centrum Kryzysowe w onkologii 

Elżbieta Kozik.

Stowarzyszenie Polskie Amazonki 
Ruch Społeczny stworzyło Portal 
Centrum Kryzysowego, który prowa-
dzi krok po kroku pacjenta onkolo-
gicznego przez wszystkie etapy lecze-
nia: diagnozę, terapię, rehabilitację, 
wsparcie psychologiczne i socjalne.
Założycielka i prezes stowarzysze-
nia PARS Elżbieta Kozik powiedziała, 
że realizacja platformy trwała dwa 

lata — “Na razie udało się nam opracować trzy ścieżki: 
ścieżkę rak jajnika, rak piersi, rak płuca”.Komplementarną 
częścią centrum ma być infolinia telefoniczna, która ma 
ruszyć 16 stycznia 2023 r., obsługiwać je będzie pięć eks-
pertek z przygotowaniem psychologicznym.

Miniaturowy, precyzyjny tomograf

Zespół prof. Pawła Moskala z Wydziału Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego opracowuje modułowy, zminiaturyzowany 
tomograf, który pozwoli na precyzyjne namierzanie 
zmian nowotworowych i jednoczesną analizę metabo-
lizmu podawanych substancji w całym ciele.
Zazwyczaj urządzenia do prowadzenia pozytonowej to-
mografii emisyjnej (PET) ważą wiele ton i kosztują dzie-
siątki milionów złotych. Krakowski zespół zespół stwo-
rzył prototyp urządzenia lekkiego, przenośnego i znacz-
nie tańszego, a przede wszystkim oferującego lekarzom 
zupełnie nowe możliwości. “Cel naszych badań to zbu-
dowanie tomografu PET, który pozwala na analizę me-
tabolizmu podawanych człowiekowi substancji w całym 
ciele i wszystkich tkankach jednocześnie. To istotne nie 
tylko dla stwierdzenia, co dzieje się w ciele z lekami, ale 
także do wykrywania nowotworów oraz schorzeń układu 
krwionośnego” — wyjaśnia prof. Paweł Moskal.

Polacy w rankingu cytowanych naukowców

Piotr Ponikowski

Opublikowany został ranking Highly 
Cited Researchers i w gronie naj-
częściej cytowanych naukowców 
świata w 2022 roku ponownie zna-
lazł się prof. Piotr Ponikowski. Rek-
tor Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu w prestiżowym zesta-
wieniu plasuje się niezmiennie od 
2016 roku.
Jest kardiologiem, dyrektorem 

Instytutu Chorób Serca UM i Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego we Wrocławiu. „Z zainteresowaniem 
obserwuję zmiany, które pojawiają się w zestawieniu. 
Cieszę się, że grono polskich lekarzy niezmiennie 
odnotowuje tu swoją obecność. Prof. Piotra Rut-
kowskiego darzę bardzo dużym szacunkiem i myślę, 
że nie ma przypadku w tym, że to kardiologia i on-
kologia właśnie znalazły odzwierciedlenie w cyto-
waniach. To najpoważniejsze wyzwania zdrowotne, 
z którym mierzy się obecnie medycyna” — powiedział 
prof. Ponikowski.

Patent na wykrywanie mutacji 
genetycznych 

Poznańscy naukowcy opatentowali metodę wykrywa-
nia genetycznej predyspozycji do agresywnego raka 
piersi. Prof. Andrzej Pławski oraz inż. Emilia Lis-Tanaś 
z Innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Ge-
netyki Człowieka PAN w Poznaniu uzyskali patent na 
wykrywanie genetycznej predyspozycji do agresyw-
nego nowotworu piersi. Metoda wykrywania mutacji 
opiera się na zastosowaniu nowatorskiej metody C-
-HRM (comparative-high resolution melting) — jedno-
czesnego wykrywania mutacji punktowych i mutacji 
typu zmiana liczby kopii.

Nowa technologia ablacji w Aninie

W Narodowym Instytucie Kardiologii prof. Łukasz Szu-
mowski wraz z zespołem wykonał pierwsze w Polsce 
zabiegi ablacji migotania przedsionków metodą elektro-
poracji. Zabiegi z zastosowaniem innowacyjnej techno-
logii Farapulse wykonano u 13 pacjentów w wieku od 
50 do 76 lat z napadowym migotaniem przedsionków.

e-KRN+

Krajowy Rejestr Nowotworów został rozbudowany i prze-
kształcony w formę cyfrową, czyli e-KRN+. Obejmie wiele 
rejestrów nowotworowych na jednej platformie cyfrowej. 
Jednym z głównych celów projektu było pozyskiwanie 
precyzyjnych danych w sposób, który nie obciąża rapor-
tujących szpitali. Doktor Urszula Wojciechowska, kierow-
nik projektu e-KRN+, powiedziała, że w nowej odsłonie 
Krajowy Rejestr Nowotworów — to zintegrowana plat-
forma rejestrów onkologicznych. “Odchodzimy od idei, 
że każdy powstający rejestr musi zadbać o własne śro-
dowisko — tworzymy środowisko uniwersalne” — mówiła 
dr Wojciechowska. Na nowe miejsce został zmigrowany 
KRN oraz powstał już pierwszy rejestr narządowy — Polski 
Rejestr Onko-Hematologiczny. Został także zbudowany 
generator rejestrów, umożliwiający zakładanie kolejnych. 
Wszystkie rejestry na nowej platformie będą dzieliły dane 
w formie hurtowni danych.

INNOWATORZY
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Ustawowa awantura o kasę

Nowelizacja ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty oraz innych 
ustaw zakłada m.in. objęcie przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia finansowania 
świadczeń wysokospecjalistycznych 
oraz leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych dla 
osób powyżej 75 lat i leków dla kobiet 
w ciąży, zmianę źródła finansowania 
zadań zespołów ratownictwa medycz-
nego, polegającą na przeniesieniu ich 
finansowania z budżetu wojewodów 
do planu finansowego NFZ. Zakłada też 
m.in. włączenie do finansowania przez 
Fundusz zakupów szczepionek wyko-
rzystywanych do szczepień obowiąz-
kowych w ramach programu szczepień 
ochronnych. Uchwalaniu ustawy towa-
rzyszyło kilka gorących dyskusji w Sej-
mie, na posiedzeniach komisji i sesji 
plenarnej.

MInister Zdam Niedzielski

Adam Niedzielski

„Do tej pory NFZ, 
jako płatnik, pono-
sił zdecydowaną 
większość wydat-
ków, a jedynie uła-
mek znajdował się 
w budżecie Mini-
sterstwa Zdrowia. 
Po zmianach NFZ 
będzie dyspono-

wał wszystkimi praktycznie wydatka-
mi na świadczenia, czyli będzie mógł 
zarządzać kompleksowo tym syste-
mem. W resorcie zdrowia zostaną wy-
datki na infrastrukturę, na kształcenie 
kadr i doskonalenie zawodowe. To 
będzie pewna wyraźna linia demarka-
cyjna, że regulator nie odpowiada za 
finansowanie świadczeń w Polsce, bo 
tym zajmuje się NFZ. To zwiększa 
transparentność tego systemu”.

Senator Beata Małecka-Libera KO)

Maciej Miłkowski

„Nie mielibyśmy 
nic przeciwko te-
mu, by uporządko-
wać niektóre zada-
nia i przesunąć je 
do Funduszu pod 
warunkiem, że by-
łyby one przesu-
wane ze środkami 
finansowymi. Sytu-
acja jest natomiast 

taka, że w NFZ pieniędzy jest za mało, 
gdyż mamy dług zdrowotny, rosnące 
kolejki do świadczeń i problem ze 
wczesną diagnostyką. Skok na kasę to 
mało. Według mnie, to po prostu za-
mach na zdrowie”.

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki 
(KO)
„Obawiam się, że to będzie miało dra-
matyczne skutki. Jestem przekonany, że 
senatorowie, a mam nadzieję, że nie tylko 
z demokratycznej większości, zawetują tę 
ustawę”.

Wiceminister Maciej Miłkowski
„Ministerstwo Zdrowia przykłada istotną 
uwagę do negocjacji i współpracy z or-
ganizacjami pacjenckimi. Czy pacjenci 
mogą czuć się bezpiecznie? Tak. Oczywi-
ście jest jeszcze dużo do zrobienia, (...) ale 
gwarantuję, że wszystkie te świadczenia, 
które były realizowane, będą realizo-
wane. Nieprawdą jest, że komukolwiek 
cokolwiek zabieramy. Nieprawdą jest, że 
pacjenci to odczują. Pacjenci będą mieli 
sfinansowane leczenie. To jest najważ-
niejsze dla pacjentów, ponieważ każdy na 
to zasługuje.
Przyjęcie tych zapisów nie spowoduje 
naruszenia zapisów gwarantujących co-
roczny wzrost nakładów. Ten zakres nie 
zmniejszy się w stosunku do produktu 
krajowego brutto. Jak pamiętamy, zgod-
nie z ustawą te nakłady corocznie wzra-
stają aż do 7 proc. PKB. Na rok przyszły 
planowanych jest 6 proc. PKB. Planowane 
nakłady na system ochrony zdrowia — to 
około 160 mld zł. Po przeszacowaniu ak-
tualnie mamy około 165 mld zł. To plano-
wane wykonanie przyszłego roku. Jest to 
około 6,3 proc. PKB, czyli 8 mld zł więcej 
niż minimalna wartość nakładów, która 
wynika z art. 131c ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych”.

Poseł Rajmund Miller (KO)

Rajmund Miller

„Żadnym argumen-
tem dla tego, co ro-
bicie, nie są te do-
datkowe zapasy, po-
nieważ dług zdro-
wotny w tej chwili to 
jest 11,5 mld zł. Za-
dłużenie polskich 
szpitali to jest 
20 mld zł. To już, 

proszę państwa, jest ponad 30 mld zł. Nie 
możecie też się opierać na tym, że będą 
nadal tak duże wpływy ze składek do NFZ. 
Po pierwsze rząd unika teraz płacenia 
składek za osoby nieubezpieczone, czyli 
tych pieniędzy będzie mniej. Po drugie  
w sytuacji obecnego kryzysu i inflacji, jak 
państwo słyszą, wiele zakładów się zamy-
ka, wiele zakładów zwalnia ludzi, 
w związku z czym wpływy do NFZ rów-
nież się znacznie zmniejszą”.

Poseł Andrzej Sośnierz (PS)
„Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, jak 
fundamentalne zmiany w systemie opieki 
zdrowotnej, jeśli to jeszcze można na-
zwać systemem, wprowadza ta ustawa.
Następuje tutaj bardzo zasadnicze odej-
ście od tego, co było utworzone ustawą 
o ubezpieczeniu zdrowotnym. Konkretnie 
przekształca się system solidarnościowy, 
który polegał na tym, że zdrowi płacą na 
chorych, czyli wszyscy się składają, wszyscy 
płacą składkę. Aktualnie leczy się i finansuje 
się leczenie chorych, a w tym uczestni-
czą zdrowi. Tymczasem ta zasada zostaje 
złamana i powstaje fundusz alimentacyj-
ny, bo pojawia się grupa osób, za które 
nikt nie płaci, a którym też nadano status 

osoby ubezpieczonej. Czyli to jest system 
wspomagania jednych przez drugich, a nie 
system solidarnościowy. Zakwestionowano 
tutaj dwadzieścia ileś lat funkcjonowania 
systemu ubezpieczeniowego”. 

Poseł Tomasz Latos (PiS)
„Inną sprawą jest dyskusja na temat tego, 
jaki powinien być model funkcjonowania 
ochrony zdrowia, gdzie docelowo i rze-
czywiście oraz z jakich środków finanso-
wych powinna być finansowana. Mówimy 
tutaj o procedurach wysokospecjalistycz-
nych, ratownictwie i wielu innych jeszcze 
środkach, które będą przeznaczane na 
finansowanie takich czy innych procedur 
medycznych. To jest rzeczywiście przed-
miot do dyskusji z założeniem najważniej-
szym, czy to źródło będzie w wystarcza-
jącej ilości finansowane, czy tutaj nie bę-
dzie jakichś tąpnięć i braku finansowania. 
Jeżeli finansowanie będzie w pełni, to też 
oczywiście jest ważny element, o którym 
powinniśmy wszyscy pamiętać”.

Poseł Marcelina Zawisza (Lewica)

Marcelina Zawisza

„NFZ będzie miał po-
mniejszone wpływy 
z tytułu dotacji na 
realizację finanso-
wania darmowych 
leków dla ciężarnych 
oraz finansowania 
opieki wysokospe-
cjalistycznej dla osób 
75 plus, ale uzasad-

nienie sucho stwierdza, że ustawa nie 
wpłynie na świadczeniodawców. No więc 
wpływa, bo NFZ będzie musiał te dodat-
kowe koszty sfinansować. Nawet zgodzę 
się z panem przewodniczącym, że tech-
nicznie i z perspektywy pacjenta to nie po-
winno mieć znaczenia, z której skarbonki 
generalnie są te pieniądze zbierane, ale ta 
ustawa tego nie gwarantuje. Mam wraże-
nie, że rząd trochę ulega wrażeniu, że to 
jakoś się załata, a potem choćby potop. 
Czy utracone przychody NFZ będą wy-
równane w dalszej perspektywie? W jaki 
sposób? Nie wiadomo. Perspektywa fi-
nansowa tej ustawy urywa się w 2022 r”.

Poseł Bolesław Piecha (PiS)
„Oczywiście jestem zwolennikiem takiego 
uporządkowania tego systemu, żeby był 
jeden płatnik. Natomiast kwestia źródeł 
finansowania to i tak jest pytanie dość 
akademickie, ponieważ źródłem finanso-
wania jest składka zdrowotna, która jest 
niczym innym niż daniną publiczną, a nie 
żadnym ubezpieczeniem, bo ona nie wy-
nika z kryteriów ryzyka, tylko z kryteriów 
dochodowych wpisanych w ogólnie obo-
wiązujący system podatkowy”.

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Onko-
logicznej Dorota Korycińska
„Pacjenci są zmęczeni tymi ciągłymi obiet-
nicami, które nie mają żadnego pokrycia. 
My pacjenci jesteśmy zmęczeni opowieś-
ciami, że jesteśmy rzekomo podmiotem 
w systemie ochrony zdrowia, a jesteśmy 

przedmiotem. To jest według mnie sytua-
cja nie tyle skandaliczna, ale wręcz upoka-
rzająca, że tak bardzo ważne dla pacjen-
tów zmiany nie są z nami konsultowane. 
My jesteśmy podatnikami, my płacimy 
i takie przedmiotowe traktowanie polskich 
chorych i ich rodzin odbieram jako bardzo 
poniżające i wręcz upokarzające działanie”.

Przewodnicząca Krajowego Sekretaria-
tu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 
Maria Ochman

Maria Ochman

„Zwracam się o to, 
żeby nie procedo-
wać pochopnie tej 
ustawy w Sejmie 
i rzeczywiście dać 
możliwość wypo-
wiedzenia się part-
nerom społecznym, 
ale też rozwiania 
wątpliwości nie tylko 

pacjentów, ale również pracowników, któ-
re dotyczą zasad finansowania systemu”.

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych Zofia Czyż
„Nasza organizacja jest mocno zszoko-
wana sytuacją, że wiele wydatków, które 
dotychczas były finansowane w ramach 
ochrony zdrowia z budżetu państwa, ma 
przejąć NFZ. Obawiamy się o jego kondy-
cję, bo nadal, jak widzimy to na co dzień, 
jest źle realizowana ustawa o najniższych 
wynagrodzeniach, która weszła od lipca 
2022 r. Mamy w tej chwili podmioty, które 
tej ustawy nie realizują ogólnie albo rea-
lizują ją w sposób niewłaściwy. Ta ustawa 
stała się źródłem kolejnego chaosu i kon-
fliktów w większości placówek ochrony 
zdrowia. Gdyby wtedy szanowni politycy 
przyjęli merytoryczne argumenty różnych 
środowisk i na etapie prac legislacyjnych 
nad ustawą oraz podczas głosowań 
w Sejmie wzięli pod uwagę kluczowe 
wnioski i sugestie kierowane przez nasz 
związek, to większości problemów z reali-
zacją tej ustawy udałoby się uniknąć”.

Menadżer Fundacji Onkologicznej Alivia 
Joanna Frątczak-Kazana:
“Pan minister mówił o optymalizacji wy-
datkowania środków publicznych na cele 
ochrony zdrowia. Z taką optymalizacją 
mamy właśnie do czynienia. Od 2022 r. 
program badań przesiewowych w kierunku 
raka jelita grubego powinien funkcjonować 
w ramach NFZ. Został przeniesiony z MZ 
do NFZ. Minęło 11 miesięcy. Program nie 
działa. Dotychczas, co wiemy z obrad pod-
komisji stałej do spraw onkologii, które od-
były się dzisiaj rano, tylko 33 placówki pod-
pisały umowy na realizację tego programu 
badań przesiewowych. Proszę państwa, te-
raz jest pytanie. Czy NFZ jest przygotowany 
na to, żeby od stycznia 2023 r. przejąć te 
zadania, które będą przypisane z MZ? A bę-
dziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, 
jaka jest obecnie w przypadku badań prze-
siewowych w kierunku raka jelita grubego. 
Nie wróży to nam niczego dobrego”.


