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–
ŁUKASZ JANKOWSKI:
Wzięliśmy na sztandary walkę z hejtem,
a sami go wygenerowaliśmy
s. 24-25

–
GRZEGORZ GIELERAK:
Wojskowa służba zdrowia powinna
stać się rodzajem sił zbrojnych
s. 26-29
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–

PODWYŻKI PŁAC
I REFORMA SZPITALI
Co zostanie z „historycznych” zapowiedzi?

9 771733

781122
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Szanowni Czytelnicy,

Dziękuję i do zobaczenia!

Tematem przewodnim nowego magazynu Rynek Zdrowia są
dwie ustawy: o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia
i o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. O obu
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia mówili, że są historyczne.
Obie wywołują ogromne emocje w środowisku.
Pierwszą udało się sprawnie przeprowadzić przez Parlament,
testem okazał się sposób jej wdrożenia. W przeciwieństwie do
ubiegłego roku pieniądze na podwyżki przekazane zostały poprzez zwiększoną wycenę świadczeń, zdaniem dyrektorów i samorządowców – niewystarczającą, by pokryć podwyżki i rosnące
koszty wynikające z inflacji.
Finalnego kształtu drugiej ustawy, reformującej szpitale, jeszcze nie ma, choć zgodnie z zapowiedziami Adama Niedzielskiego powinna zostać przyjęta we wrześniu. Czy tak się stanie, czy
ministrowi zdrowia uda się zdobyć poparcie polityczne dla tej
reformy? Czas pokaże.
Filip Nowak, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, już dziś
stawia diagnozę, że problemy z wdrożeniem ustawy podwyżkowej „dobitnie pokazują, jak bardzo jest potrzebna ustawa
o restrukturyzacji szpitali”. A Piotr Bromber, wiceminister
zdrowia, który odpowiedzialny był za przygotowanie ustawy
o minimalnych wynagrodzeniach, pytany przez nas o kryzys
podwyżkowy, odpowiada: „Nie mamy kryzysu. Niektórzy pracodawcy rzeczywiście zgłaszają problemy, ale mówienie, że wszystkie placówki je mają, to nadużycie”.
Tyle urzędnicy. O podsumowanie obecnej sytuacji w ochronie
zdrowia poprosiliśmy też Łukasza Jankowskiego, prezesa
Naczelnej Rady Lekarskiej, Krzysztofa Łandę, byłego wiceministra zdrowia oraz Andrzeja Jacynę, byłego prezesa NFZ.
W numerze także m.in. przekrojowy wywiad z gen. broni, prof.
Grzegorzem Gielerakiem.
Do Adama Niedzielskiego wracamy też w kontekście jego
dwóch lat na stanowisku ministra zdrowia. O ocenę jego działalności poprosiliśmy polityków i ekspertów ochrony zdrowia.
Witając się z Państwem w nowej roli, zachęcam do lektury nowego wydania. Dziękuję też Wojciechowi Kucie, który
stworzył magazyn Rynek Zdrowia i od którego przejmuję stery.

Kiedy w styczniu 2005 roku przekazywaliśmy do rąk Czytelników pierwszy numer naszego magazynu, ministrem zdrowia
był Marek Balicki. W jednym z wywiadów przyznał wówczas,
że trudno podać dokładną liczbę szpitali działających w Polsce.
Rzecz jasna zbyt mało tu miejsca, by opisać to, co się zmieniło w naszym szpitalnictwie i całym systemie opieki zdrowotnej
w ciągu prawie 18 lat od debiutu Rynku Zdrowia. Czy jednak
rzeczywiście można dzisiaj wskazać jakiś szczególnie imponujący katalog różnic między stanem z roku 2005 a 2022?
Wprawdzie znamy już liczbę szpitali (sprawozdawczość i informatyzacja poszły mocno do przodu), ale pytanie, ile tak naprawdę ich potrzebujemy oraz jakie mają pełnić zadania – na
przykład, aby nie dublować świadczeń na tym samym terenie
i skuteczniej spełniać potrzeby mieszkańców (choćby w zakresie
opieki długoterminowej) – niestety, wciąż pozostaje aktualne.
Powstają kolejne edycje map potrzeb zdrowotnych, a od pięciu lat mamy sieć szpitali z poszczególnymi tzw. poziomami
zabezpieczenia. Politycy i eksperci od rana do wieczora mówią
o konieczności koordynowania opieki zdrowotnej. I co? I nic.
Jak więc zabrać się za poprawę organizacji całego lecznictwa,
w tym szpitalnego?
Ten właśnie wątek – w znacznej mierze za sprawą nowelizacji
ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników placówek
medycznych – przewija się w kilku wywiadach z najważniejszymi osobami polskiej ochrony zdrowia – z szefami MZ
i NFZ na czele – które publikujemy w tym numerze. Zamieszczamy też obszerny przegląd opinii polityków różnych opcji
i ekspertów podsumowujących dwulecie kierowania resortem
zdrowia przez Adama Niedzielskiego.
Nieprzypadkowo zacząłem od historii naszego czasopisma. Po
18 latach zdecydowałem się podjąć nowe wyzwania zawodowe,
już jako dziennikarz Portalu Samorządowego, a tym samym
przekazać prowadzenie magazynu Rynek Zdrowia Paulinie
Gumowskiej.
Wszystkim, z którymi miałem ogromną przyjemność i zaszczyt pracować oraz Czytelnikom – z serca dziękuję. Ponieważ pozostaję w Grupie PTWP, a funkcjonowanie samorządów
obejmuje także ochronę zdrowia, z radością mówię Państwu:
do zobaczenia!

PAULINA GUMOWSKA,
REDAKTOR NACZELNA PORTALU RYNEK ZDROWIA
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Thomas Weigold, dyrektor generalny
Sandoz Polska
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Poseł Tomasz Latos (PiS),
przewodniczący sejmowej Komisji
Zdrowia
Szpitalom potrzebna jest nowa forma
finansowego wsparcia
06
Poseł Marek Hok (KO),
przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu ds. Onkologii
Dobrze się stało, że wstrzymano prace
nad taką ustawą o szpitalnictwie
Polityka zdrowotna
– Decyzja o takim, a nie innym
sposobie dystrybucji środków
podwyżkowych została poprzedzona
wielogodzinnymi, wspólnymi
dyskusjami. Wdrażając to
rozwiązanie, zarówno my, jak
i samorządy czy dyrektorzy szpitali,
wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe
zadanie. Uznaliśmy jednak, że warto
je podjąć, po to, żeby w przyszłości
mieć rozwiązanych kilka problemów,
które piętrzyły się, gdy pieniądze na
podwyżki kierowane były oddzielnym
strumieniem. I tej decyzji nie żałuję
– mówi Filip Nowak, prezes NFZ.
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Filip Nowak: prezes NFZ nie
powinien i nie może tylko dla
uspokojenia sytuacji bezrefleksyjnie
zwiększać finansowania świadczeń

24 i 25 października 2022 r. odbędzie
się w Warszawie XVIII Forum
Rynku Zdrowia, jedna z najbardziej
opiniotwórczych konferencji
dotyczących ochrony zdrowia
w Polsce. W gronie prelegentów
reprezentujących między innymi
świat nauki, medycyny, polityki,
przemysłu i pacjentów – będziemy
dyskutować o rozwiązaniach
mających prowadzić do poprawy
funkcjonowania polskiego systemu
opieki zdrowotnej.
12
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16

XVIII Forum Rynku Zdrowia.
Zarezerwuj termin!
Portrety Polskiej Medycyny w nowej
odsłonie i z nową Kapitułą
Adam Niedzielski: Chcemy
premiować lekarzy, którzy będą
pracować wyłącznie w sektorze
publicznym
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Piotr Bromber: dyrektorzy zgłaszają
problemy, ale kryzysu podwyżkowego
nie ma
Łukasz Jankowski: Wzięliśmy
na sztandary walkę z hejtem,
a sami go wygenerowaliśmy
Grzegorz Gielerak: Wojskowa
służba zdrowia powinna stać się
rodzajem sił zbrojnych
Krzysztof Łanda: Podniesienie
płacy minimalnej to polityka
Andrzej Jacyna: Ustawowe
podnoszenie płac w ochronie zdrowia
jest nielogiczne
Dwa lata Adama Niedzielskiego.
Politycy i eksperci oceniają ministra
zdrowia

Technologie informacyjne
Jakie funkcje zyska Internetowe
Konto Pacjenta i e-recepta?
Co nowego w aplikacji mojeIKP?
Czym będzie elektroniczny System
Wspomagania Decyzji Lekarza?
Z Pawłem Kikosickim, dyrektorem
Centrum e-Zdrowia, rozmawiamy
o najbliższych etapach cyfrowej
rewolucji w opiece zdrowotnej.

30
33

E-zdrowie się nie zatrzymuje.
Co nas czeka?
Krzysztof Groyecki: Właściwą
strategią jest przenoszenie kolejnych
aplikacji do chmury

Wyroby medyczne
Jak powinny wyglądać prace nad
zmianami w wykazie wyrobów
medycznych na zlecenie? – Idealna
sytuacja byłaby wtedy, gdy np.
co roku w styczniu wszyscy
siadamy do stołu: pacjenci, branża,
administracja, otwieramy wykaz
wyrobów i wspólnie zastanawiamy
się, gdzie powinny być zmiany, gdzie
są najpilniejsze potrzeby – mówi
Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby
POLMED.
46

Arkadiusz Grądkowski:
Potrzebujemy przejrzystych procedur
przy wdrażaniu innowacyjnych
wyrobów medycznych

Farmacja
50
Krajowa produkcja leków
z globalnym zasięgiem. To przyniesie
nowa inwestycja Servier w Polsce

52

Thomas Weigold:
Zainwestowaliśmy w produkcję leków
w Polsce 900 mln zł i na tym nie
poprzestajemy

Zdrowie publiczne
W zapobieganiu chorobom zakaźnym
istotną rolę odgrywają samorządowe
programy polityki zdrowotnej.
Nieocenione jest też w tej kwestii
zaangażowanie pracodawców.
Działania takie niosą za sobą
różnorodne korzyści: zdrowotne,
ekonomiczne, wizerunkowe,
rekrutacyjne. Są przejawem
odpowiedzialnego i zrównoważonego
zarządzania. Wskutek pandemii
w lokalnych, jak i firmowych
budżetach jest dziś mniej pieniędzy.
Warto jednak nie rezygnować
z zaangażowania w programy
zdrowotne i szukać alternatywnych
źródeł ich finansowania.
55

Kampania Zdrowie Człowiek
Profilaktyka. Wnioski z debat
eksperckich

Reklama

Zamień smartfona w terminal płatniczy
Credit Agricole, jako pierwszy bank na polskim
rynku, udostępnił swoim klientom biznesowym
nowoczesny system akceptacji płatności mobilnych SoftPos. Rozwiązanie doskonale sprawdza
się w różnych branżach.
Aplikacja Elavon SoftPos umożliwia dokonywanie
płatności zbliżeniowych za wszystkie usługi lub towary. Płatności przyjmowane są na telefonie, tak jak
na terminalu płatniczym. Nie potrzebuje do tego
żadnych dodatkowych urządzeń, jak terminal płatniczy lub PIN-pad. Do obsługi procesu sprzedaży
wystarczy zwykły smartfon lub tablet wyposażony
w system operacyjny Android 8.0 lub nowszy.
– Rozwiązanie doskonale sprawdzi się w każdym barze, restauracji i foodtracku, w gabinecie
lekarskim czy w taksówce. SoftPos – czyli terminal płatniczy w telefonie, będzie niezastąpiony dla
każdego, kto potrzebuje przyjmować płatności od
swoich klientów w formie bezgotówkowej – przekonuje Rafał Trojanowski, dyrektor ds. transformacji
małych i średnich przedsiębiorstw w Credit Agricole.
Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego
Google Play. Po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym korzysta się z niej jak ze standardowego terminala
płatniczego do akceptacji transakcji zbliżeniowych.
Dotyczy to także transakcji wymagających podania
kodu PIN, realizowanych zarówno plastikowymi kartami zbliżeniowymi, jak i mobilnymi portfelami.
Możliwość korzystania z SoftPosa mają wszyscy
posiadacze Konta Biznes w banku Credit Agricole.

W zależności od rodzaju oferty, miesięczna opłata
wynosi tylko 4 lub 5 złotych. To nawet dziesięciokrotnie mniej niż w przypadku tradycyjnego terminala płatniczego.
– Wdrożenie SoftPoSa znacząco zmniejsza koszty prowadzenia biznesu. A dodatkowo klienci mogą
korzystać z naszego nowoczesnego Konta Biznes,
w którym bardzo prosto można otworzyć linię kredytową powiązaną z obrotami na SoftPOS. Dostają
więc trzy korzyści w jednym – dodaje Trojanowski.
WYGODA DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCY
Rozwiązanie wprowadził na rynek bank Credit
Agricole wspólnie z start-upem SoftPos.eu oraz firmą Elavon – liderem płatności bezgotówkowych.
To pierwsza tego typu komercyjna oferta banku
w Polsce, z której mogą korzystać wszystkie firmy.
– W Credit Agricole uważnie słuchamy naszych
klientów i wiemy, że wolą płacić bezgotówkowo.
Przedsiębiorcy muszą być gotowi do obsługi tego
rodzaju transakcji, a rozwiązanie SoftPos bardzo to
ułatwia – mówi Damian Ragan, wiceprezes zarządu
Credit Agricole.
Wbrew pozorom wielu przedsiębiorców, nawet
w dużych miastach, wciąż jeszcze nie zdecydowało
się na przyjmowanie płatności bezgotówkowych.
Zniechęcają ich koszty instalacji terminali płatniczych lub trudności z obsługą tradycyjnego systemu.
Zdaniem Grzegorza Nowakowskiego, założyciela
i członka zarządu SoftPos.eu, aplikacja SoftPos rozwiązuje wszystkie te problemy.

– Oferowane przez nas rozwiązanie to rewolucja
na rynku płatniczym. Pozwala na zrezygnowanie
z zakupu lub najmu osobnych PIN padów, terminali
płatniczych oraz drukarek mobilnych. Możliwość
posiadania jednego urządzenia spełniającego szereg zadań skutkuje też wygodą i mobilnością, co
jest istotne w niemal każdej branży – przekonuje
Nowakowski.
– Mobilność rozwiązań płatniczych jest kluczowym trendem obserwowanym nie tylko w branżach
takich jak usługi gastronomiczne, dostawy jedzenia,
medycyna, warsztaty samochodowe, ale w szerszym segmencie małych i średnich przedsiębiorstw
– dodaje Aleksander Leicht, dyrektor Kanału Bankowego na Europę w firmie Elavon.
Bezpieczeństwo przyjmowania płatności przez
SoftPos potwierdziły organizacje płatnicze Mastercard i VISA. Ich certyfikaty są gwarancją spełniania najwyższych norm bezpieczeństwa każdej
transakcji.
Warto dodać, że Konto Biznes w Credit Agricole
można otworzyć całkowicie zdalnie, przy pomocy
aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes. Wystarczy
ściągnąć ją ze sklepu Google Play lub App Store
i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Umowę otwarcia konta
podpisuje się, podając jednorazowy kod otrzymany
SMS-em. Za otwarcie Konta Biznes i aktywne korzystanie ze związanych z nim usług klient firmowy
może dostać nawet do 1700 zł premii.
Autor: Agata Kraczek
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Poseł Marek Hok (KO), przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii

Poseł Tomasz Latos (PiS), przewodniczący
sejmowej Komisji Zdrowia

Dobrze się stało,
Szpitalom potrzebna
że wstrzymano prace nad
jest nowa forma
taką ustawą o szpitalnictwie finansowego wsparcia
– Nieco przewrotnie i w cudzysłowie powiem,
że do największych osiągnięć ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego zaliczyłbym porzucenie
prac nad projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Wejście w życie tej
regulacji, w tym powstanie Agencji Rozwoju Szpitali, oznaczałoby centralizację lecznictwa szpitalnego
w naszym kraju – powiedział Rynkowi Zdrowia poseł Marek Hok (Koalicja Obywatelska), przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii.
– Idąc tym tropem, za „sukces” ministra Adama Niedzielskiego można też uznać wstrzymanie
prac nad ustawą o jakości w opiece zdrowotnej.
Sposób, w jaki zamierzano tą ustawą wprowadzać w naszym kraju system no-fault, zamiast
zachęcać lekarzy do większej otwartości i pracy
w systemie ochrony zdrowia, raczej do tego zniechęcał, zwłaszcza w oddziałach zabiegowych – odpowiedział poseł, pytany o podsumowanie dwóch
lat (od 26 sierpnia 2020 r.) kierowania resortem
zdrowia przez Adama Niedzielskiego.
– Wydawało się, że tym razem już prawdziwym
sukcesem pana ministra będzie wejście w życie
ustawy o minimalnych wynagrodzeniach poszczególnych grup zawodowych w ochronie zdrowia. Niestety, sposób realizacji zapisów tej ustawy
okazał się koszmarny, a szpitale nie otrzymują
niezbędnych środków na pokrycie ustawowo gwarantowanych podwyżek dla pracowników.
Myślę, że największą porażką pana ministra
Niedzielskiego okazał się sposób zarządzania
ochroną zdrowia podczas pandemii. Można
wręcz mówić o klęsce w walce z koronawirusem,
której jednym z fatalnych skutków jest ogromny
dług zdrowotny, z którym, niestety, będziemy się
borykali jeszcze przez wiele lat.
To przykre, że w czasie walki z pandemią pan
minister wolał słuchać ekonomistów i polityków, natomiast w podejmowanych decyzjach często brakowało głosu autorytetów medycznych.
W końcu doszło do swoistego zdelegalizowania
Rady Medycznej przy premierze – konkluduje
poseł Hok.
•
Cały komentarz oraz więcej opinii
ekspertów i polityków o dwuleciu kierowania
resortem zdrowia przez Adama Niedzielskiego
– w portalu rynekzdrowia.pl
i na str. 42-45

Poseł Tomasz Latos (PiS) przyznaje w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że posłowie Zjednoczonej Prawicy byli pytani przez ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego o opinię na temat możliwości wprowadzenia ustawy o modernizacji
i poprawie efektywności szpitalnictwa.
Wiele wskazuje na to, że po tych konsultacjach z parlamentarzystami projekt ustawy
o szpitalach trafi do zamrażarki. – Nie ma żadnego buntu, po prostu przedstawiliśmy panu
ministrowi w dyskusji nasze uwagi. Nikt nie
pisze listów, nie protestuje – mówi poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.
– Moje doświadczenie polityczne i wiedza
o funkcjonowaniu ochrony zdrowia uzyskana
podczas kilkunastoletniej pracy w parlamencie
podpowiadały mi, że ustawy w takim kształcie, jak pierwotnie zaplanowany, nie będzie. Od
początku mówiłem, że nie przewiduję, żeby ta
ustawa uzyskała zielone światło do procedowania w Sejmie – mówi poseł PiS.
I dodaje: – Ważne jest, abyśmy realizowali
rozwiązania, które pomogą polskim szpitalom.
Nie ma wątpliwości, że wsparcie finansowe różnych programów restrukturyzacyjnych jest pożądane, natomiast daleko idące zmiany organizacyjne nie.
Uważałem od dawna, że ta ustawa wymaga
zmian i nie powinna być uchwalana. Tej ustawy
już raczej nie będzie – przewiduje Tomasz Latos.
Dzisiaj argumentem za jej wprowadzeniem
pod obrady Sejmu nie jest już nawet przesunięcie przez Ministerstwo Zdrowia zapowiadanej
w ustawie oceny szpitali na 2023 rok. – Uważam,
że teraz najlepszym ruchem będzie wyjęcie z niej
rozwiązań korzystnych dla szpitali w trudnej
sytuacji finansowej – zaznacza przewodniczący
sejmowej Komisji Zdrowia.
Jego zdaniem szpitalom potrzebna jest przede
wszystkim nowa forma wsparcia finansowego,
zapewnienie taniego finansowania powiązanego
z restrukturyzacją. – Jeśli zastanawialibyśmy się
nad takim rozwiązaniem, warto najpierw pytać
o zdanie na temat dobrych menedżerów zarządzających szpitalami – podsumowuje Tomasz
Latos. 
•
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Rekordowe wyniki
portalu Rynek Zdrowia
Ponad 2,5 mln użytkowników
i ponad 9 mln odsłon miał
w lipcu portal Rynek Zdrowia.
– To efekt wprowadzonej
i konsekwentnie realizowanej
przez zespół redakcyjny
strategii. Chcemy być
opiniotwórczym medium, które
każdego dnia dociera do
pracowników ochrony zdrowia
– mówi Paulina Gumowska,
redaktor naczelna portalu.

2,5 mln użytkowników
Rynku Zdrowia w lipcu
Lipiec był owocnym miesiącem dla portali należących do Grupy PTWP – odnotowały w większości bardzo wysokie lub rekordowe wyniki.
Portal branżowy RynekZdrowia.pl w lipcu odwiedziło aż 2 542 651 użytkowników – wygenerowali oni 9 041 860 odsłon. Stanowi to wzrost
o 352 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Imponująca jest także liczba subskrybentów
newslettera portalu, z końcem lipca wyniosła
aż 33 900 zapisanych osób.
– 2,5 mln użytkowników, którzy czytają
Rynek Zdrowia, to efekt wprowadzonej i konsekwentnie realizowanej przez zespół redakcyjny
strategii. Chcemy być opiniotwórczym medium,
które każdego dnia dociera do pracowników
ochrony zdrowia – mówi Paulina Gumowska,

redaktor naczelna portalu RynekZdrowia.pl
i Sektora Zdrowie Grupy PTWP.
– Liczba powracających i lojalnych użytkowników utwierdza nas w przekonaniu, że obraliśmy
dobrą drogę. Opisujemy problemy pojedynczych,
małych placówek, ich dyrektorów i medyków,
docieramy do powiatów, a jednocześnie patrzymy na system z lotu ptaka. Mocno skupiamy
się na legislacji, opisujemy zmiany systemowe,
pokazujemy konsekwencje tych zmian – dodaje
Paulina Gumowska.
Grupa PTWP ciągle rozwija swoje serwisy
specjalistyczne, dlatego opiniotwórczy serwis
Rynku Zdrowia poszerzono o nowe dwie specjalistyczne podstrony poświęcone kardiologii
oraz chorobom płuc.
– Stawiamy nie tylko na ekspercką wiedzę,
którą chcemy przekazać medykom, ale również

Lipiec był owocnym miesiącem dla portali należących do Grupy
PTWP – odnotowały w większości bardzo wysokie lub rekordowe
wyniki. Portal branżowy RynekZdrowia.pl w lipcu odwiedziło
aż 2 542 651 użytkowników – wygenerowali oni 9 041 860 odsłon.
Stanowi to wzrost o 352 proc. w stosunku do roku poprzedniego

na publikację cennych analiz i raportów
– mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy
PTWP.
– Zależy nam także na pokazaniu ludzi, którzy tworzą dziś polski system ochrony zdrowia
i są ekspertami w swoich dziedzinach – dodaje.
Rynek Zdrowia cytowany
przez inne media 1,6 tys. razy
Portal Rynek Zdrowia, jako opiniotwórcze medium, cytowany jest przez inne liczne media,
w tym branżowe. Od początku roku do końca
czerwca, portal cytowany był około 1,6 tys. razy
m.in. przez „Rzeczpospolitą”, „Wprost” czy
„Medonet”.
Grupa PTWP poinformowała również o rekordach innych swoich portali – w lipcu z serwisu PortalSpozywczy.pl skorzystało łącznie
1 171 235 użytkowników, którzy w sumie wygenerowali 1 738 871 odsłon. Serwis ma 41 000 subskrybentów codziennego newslettera. Znaczącym wzrostem popularności w lipcu cieszył się
również portal SadyOgrody.pl, który miniony
miesiąc zakończył z liczbą użytkowników na
poziomie 397 697, przy liczbie odsłon wynoszącej prawie milion (999 949). 
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Filip Nowak: Prezes NFZ nie powinien
i nie może, tylko dla uspokojenia
sytuacji, bezrefleksyjnie zwiększać
finansowania świadczeń
– Decyzja o takim, a nie innym sposobie dystrybucji środków podwyżkowych została
poprzedzona wielogodzinnymi, wspólnymi dyskusjami. Wdrażając to rozwiązanie,
zarówno my, jak i samorządy czy dyrektorzy szpitali, wiedzieliśmy, że nie będzie
to łatwe zadanie. Uznaliśmy jednak, że warto je podjąć po to, żeby w przyszłości
mieć rozwiązanych kilka problemów, które piętrzyły się, gdy pieniądze na podwyżki
kierowane były oddzielnym strumieniem. I tej decyzji nie żałuję – mówi Filip Nowak,
prezes NFZ.

PAULINA GUMOWSKA

Paulina Gumowska, Rynek Zdrowia:
26 sierpnia minęło panu dwa lata na stanowisku prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: Naprawdę? Szczerze mówiąc,
w natłoku zadań i wciąż nowych wyzwań, nie
myślałem o tym. Wolę patrzeć w przyszłość, która jest ciekawsza i często możemy mieć na nią
wpływ.
PG: – Pozostawiając na razie ocenę efektów pańskiej pracy, jest to stołek gorący.
Pandemia, wojna w Ukrainie i jej wpływ
na działanie polskiego systemu opieki, protest medyków, a teraz ogromne problemy
z wdrożeniem ustawy o minimalnych wynagrodzeniach.
FN: – Za nami rzeczywiście trudny czas, wymagający podejmowania wielu natychmiastowych działań, jak to miało miejsce w przypadku pandemii czy sytuacji związanej z wojną
w Ukrainie. Przed nami wiele nowych wyzwań.
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Jednak udało nam się wypracować dobry model współpracy między NFZ a Ministerstwem
Zdrowia i innymi instytucjami. Myślę, że pan
Minister Adam Niedzielski stworzył mocny zespół, a w mocnym zespole łatwiej pokonuje się
trudności.
PG: – Patrząc na obecną sytuację związaną
z wdrożeniem ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, i obserwując zamieszanie,
które ustawa wywołała w samorządach
i wśród dyrektorów, trudno przyjąć pańską narrację o sprawnie działającym trio.
Podwyżki to dziś ogromy problem.
FN: – Proszę spojrzeć z innej strony. Ustawodawca zaproponował minimalne wynagrodzenie
na poziomie, którego jeszcze kilka lat temu nie
można było sobie nawet wyobrazić. Rekomendacja AOTMiT–u, zwiększająca wycenę świadczeń,
uwzględnia środki i na wzrost wynagrodzeń,
i w miarę możliwości na pokrycie wzrastających kosztów działalności. W skali roku mówimy o kwocie, bagatela, 18 mld zł!

PG: – Przekazaliście miliardy, samorządy
zostały z problemem.
FN: – Niestety, zawsze jest tak, że niezadowoleni chętniej udzielają się medialnie niż osoby,
które są usatysfakcjonowane.
PG: – Do dyrektorów jeszcze wrócimy. Skupmy się na samym wdrożeniu ustawy. Patrząc
na sytuację z boku, trudno nie odnieść wrażenia, że podwyżki stały się gorącym kartoflem i trwa właśnie między trzema instytucjami przerzucanie się odpowiedzialnością.
FN: – Nie zgadzam się z tą tezą. Zarówno Ministerstwo Zdrowia, AOTMIT, jak i NFZ, mają
swoją rolę do wykonania w tym przedsięwzięciu.
Resort przeprowadził ustawę przez parlament
z niemal jednogłośnym poparciem, co, musi pani
przyznać, nie zdarza się często. Agencja zrobiła
to, co do niej należało, czyli oszacowała wzrost
wycen w oparciu o dane kosztowe, które otrzymała od samych świadczeniodawców. Fundusz
natomiast wdraża te rozwiązania zgodnie z poleceniem ministra zdrowia. Jednocześnie cały
czas obserwujemy jak rynek reaguje na zmianę wycen, wsłuchujemy się w głos środowiska,
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ale nie bezkrytycznie. Diagnozujemy przyczynę
zgłaszanych problemów. Nie zatrzymujemy się
tylko na stwierdzeniach części dyrektorów, że
mają za mało pieniędzy. Staramy się wspólnie
poznać tego przyczyny.
PG: – Jakie więc są te przyczyny?
FN: – Mamy bardzo niejednorodny obraz sytuacji finansowej szpitali i sposobu zarządzania
nimi. To między innymi dobitnie pokazuje, jak
bardzo jest potrzebna ustawa o restrukturyzacji szpitali. Jeśli nie podejdziemy poważnie do
tego zadania, jeśli nie zaczniemy wprowadzać
standardów zarządzania, jeśli nie będziemy dostosowywać zakresu działalności do faktycznych
potrzeb zdrowotnych mieszkańców danego regionu, to obojętnie ile środków wpłynie do systemu, zawsze dla części interesariuszy systemu
będzie ich za mało.
PG: – O potrzebie reformy szpitalnictwa
mówią wszyscy od lat, ale ostatnie tygodnie pokazują dobitnie, że nie ma dziś woli
politycznej, by ustawę o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa wdrożyć.

Jeśli w ogóle trafi do Sejmu, będą to raczej
strzępy ustawy, którą pierwotnie zapowiadało ministerstwo zdrowia.
FN: – Potrzebujemy ustawy, która wyznaczy
kierunek zmian, ale z drugiej strony, jeśli jest
wola i determinacja dyrektora, organu tworzącego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć
taką restrukturyzację już dzisiaj, nie czekając na
ustawowe zapisy. Zresztą wielu zarządzających
szpitalami już podjęło się tego zadania, zmierzając do dostosowania zakresu działalności do
realnych potrzeb, optymalizacji zatrudnienia,
czy innych działań zarządczych. Byłem ostatnio
w jednym z województw, gdzie szpitale powiatowe, marszałkowskie, ale także szpitale uniwersyteckie przeszły tę trudną drogę, i aneksy zostały
tam podpisane od razu. To nie znaczy, że w tym
województwie nie ma już żadnych problemów,
ale wiele z nich udało się rozwiązać wcześniej.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy
racjonalnego patrzenia na rynek i zarządzania
posiadanym potencjałem.

Filip Nowak, prezes NFZ

Nie czuję się upoważniony do oceny
pracy dyrektorów. Zresztą to nie jest
sytuacja zero-jedynkowa. Należy
przyjrzeć się każdej placówce, która
zgłasza problemy. Dziś słyszymy tylko,
że brakuje tyle i tyle pieniędzy. To
stanowczo niewystarczająca informacja,
aby realnie ocenić sytuację finansową
każdej placówki.

PG: – Wszystko, co pan mówi, sprowadza
się do narracji: jest problem z podwyżka-
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mi tam, gdzie jest problem z zarządzającymi szpitalami. Skupmy się więc teraz na
dyrektorach.
FN: – Nie czuję się upoważniony do oceny
pracy dyrektorów. Zresztą to nie jest sytuacja
zero–jedynkowa. Należy przyjrzeć się każdej placówce, która zgłasza problemy. Dziś słyszymy
tylko, że brakuje tyle i tyle pieniędzy. To stanowczo niewystarczająca informacja, aby realnie ocenić sytuację finansową każdej placówki. Do tego
jest potrzebnych wiele innych danych, takich jak
poziom zatrudnienia, liczba oddziałów, obłożenie łóżek, czyli liczba pacjentów i wykonanych
świadczeń. W przypadku wielu świadczeń, jak
choćby w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,
świadczeniach z pakietu onkologicznego, pediatrii i wielu innych, nie mamy dzisiaj limitów
finansowania. Jeśli więc ktoś mówi, że ma za
mały kontrakt, to powstaje pytanie, co zostało zrobione, żeby ten kontrakt zwiększyć, żeby
przyciągnąć pacjentów do korzystania z usług
medycznych właśnie w naszej placówce, a nie
u konkurencji. To oczywiście spore uproszczenie, ale myślę, że w pewnym sensie obrazuje
istotę problemu.
Warto też przyjrzeć się inwestycjom w szpitalach. Oczywiście zachęcam samorządy i pozostałe organy tworzące do inwestowania w ochronę
zdrowia, ale muszą to być działania, które mają
swoje uzasadnienie, poparte są rzetelnym biznesplanem i analizą rynku, a najlepiej gdy są
wstępnie uzgodnione z płatnikiem. To bardzo
ułatwia życie i pomaga uniknąć niepotrzebnych,
nerwowych sytuacji. Przykład? Wprowadziliśmy
finansowanie zabiegów wykonywanych techniką
robotową. Nie oznacza to jednak, że każdy szpital musi natychmiast inwestować w taki sprzęt.
Odnoszę wrażenie, że część zakupów nie wynika
z realnych potrzeb, tylko z ambicji i porównywania się z sąsiadami.
Zresztą znam wielu doskonałych menadżerów, którzy z powodzeniem zarządzają placówkami medycznymi. Znam też takich, którzy
mają świetne pomysły, ale różne okoliczności,
presja społeczna, czasem brak wsparcia organu
tworzącego, powodują, że nie mogą ich zrealizować, a w konsekwencji szpital ma problemy
finansowe.
Jednym słowem wiele czynników ma wpływ
na kondycję finansową placówek medycznych,
ale bez wątpienia sposób zarządzania jest najważniejszym z nich.
PG: – Czuje się pan przyparty do muru przez
dyrektorów i samorządy?
FN: – To są nasi partnerzy. Decyzja o takim,
a nie innym sposobie dystrybucji środków została poprzedzona wielogodzinnymi, wspólnymi
dyskusjami. Wdrażając to rozwiązanie, zarówno my, jak i samorządy czy dyrektorzy szpitali,
wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe zadanie.
Uznaliśmy jednak, że warto je podjąć po to, żeby
w przyszłości mieć rozwiązanych kilka problemów, które piętrzyły się, gdy pieniądze na pod-
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wyżki kierowane były oddzielnym strumieniem.
I tej decyzji nie żałuję.
PG: – Mówimy o podwyżkach w dużym
obrazku, ale problem podwyżkowy jest
też w samym Funduszu. Z nim też musi pan
sobie poradzić jako prezes NFZ.
FN: – To prawda, sytuacja podwyżkowa pracowników ochrony zdrowia wpływa też na naszą
sytuację kadrową. Pracują u nas eksperci, bardzo
cenieni na rynku medycznym. Ale wielu z nich
zastanawia się nad ofertami pracy w placówkach medycznych, gdzie po podniesieniu płacy
minimalnej teoretycznie mogliby zarobić więcej.
Wyzwaniem jest więc takie kształtowanie wynagrodzenia w naszej instytucji, żeby jednak
przekonać te osoby do pozostania z nami. Dzięki
staraniom Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa
Finansów udało się zaproponować w tym roku
podwyżki oraz zaplanować wzrost wynagrodzeń
w przyszłym roku. Ale w instytucji, która wydaje
niecały procent wartości budżetu, którym dysponuje, na wydatki administracyjne, zarządzanie problemami kadrowymi jest bardzo trudne.
Dlatego warto pomyśleć o powiązaniu kosztów
administracyjnych i wynagrodzeń z wielkością
całego budżetu Funduszu.
PG: – To trudny temat, bo dotyka kwestii
przerostu zatrudnienia w urzędach państwowych.
FN: – Znam tę perspektywę: nikomu „niepotrzebni” urzędnicy, którzy przekładają tylko papierki. Myślę, że w naszym przypadku zupełnie
nietrafiona. My nie zamierzamy po prostu „przejadać” pieniędzy. Wszyscy staramy się zadbać
o bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania
NFZ. Pojawianie się nowych zadań i stale rosnący budżet NFZ generują oczywiście dodatkowe
koszty. Miejmy świadomość, że muszą u nas pracować najlepsi z najlepszych, ponieważ ich praca
wpływa na działanie całego systemu. Rynek stale
sygnalizuje swoje oczekiwania operacyjne wobec
płatnika. Jest to przede wszystkim skracanie
terminu rozliczania rachunków, częstsze niż raz
na kwartał rozliczanie nadwykonań. Oczywiście,
potrzebujemy automatyzacji pewnych czynności
i po to budujemy system informatyczny, ale to
nie zastąpi wykwalifikowanych ludzi. Zresztą
pandemia pokazała, że zaangażowania i odpowiedzialności pracownikom NFZ nie brakuje.
PG: – Przed chwilą do pańskiego gabinetu
wszedł Bernard Waśko, wiceprezes NFZ, który według nieoficjalnych informacji z Funduszu odchodzi. Żałuje pan jego decyzji?
FN: – Pan prezes Bernard Waśko jest wybitnym ekspertem systemu ochrony zdrowia. Jest
także bardzo lojalny i bez reszty oddany swojej
pracy. To po prostu porządny człowiek. Bardzo
dobrze pracuje się nam razem, mamy do siebie
pełne zaufanie i chyba zwyczajnie się lubimy.
Jeśli nosi się z zamiarem odejścia z NFZ, to
mam nadzieję, że jeszcze to przemyśli.

PG: – Słysząc opinie z rynku, jego odejście
byłoby ogromną stratą dla Funduszu.
FN: – Jak już mówiłem pan prezes Bernard
Waśko jest wybitnym specjalistą, mającym
ogromne doświadczenie. Zna system z różnych
perspektyw, ma też innowacyjne podejście do
problemów, z którymi zmaga się polska ochrona
zdrowia. Ma też inną, bardzo cenną cechę: nie
boi się wyzwań i podejmowania trudnych decyzji.
PG: – Jak pan ocenia rolę prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w systemie. Po
dwóch latach zna pan już swoje możliwości
i ograniczenia.
FN: – Niezależnie od tego, kto piastuje tę
funkcję, musi go charakteryzować duży spokój.
W ochronie zdrowia nie ma spraw nieważnych,
nie ma spraw niewzbudzających kontrowersji.
Choćby obecna sytuacja jest tego dobrym przykładem. Nie można ulegać presji przedstawicieli tylko części rynku, bez odniesienia się do
pełnego obrazu sytuacji. Wydaje mi się, że prezes NFZ nie powinien przesadnie emocjonować
się „dyskusjami” w mediach społecznościowych,
a swoje decyzje opierać na rzetelnych analizach
i opiniach ekspertów. Prezesa NFZ powinna charakteryzować umiejętność słuchania wszystkich
stron w systemie ochrony zdrowia, niebagatelizowanie żadnych opinii, ale na pierwszym miejscu zawsze powinien być pacjent.
PG: – Panie prezesie, w kontekście sytuacji
podwyżkowej nie mówimy o dyskusji w mediach społecznościowych i niewielkiej grupie niezadowolonych dyrektorów. Ponad
140 szpitali powiatowych deklaruje, że nie
ma pieniędzy na podwyżki.
FN: – Niezadowolenie manifestuje znacznie
mniej. Prezes NFZ nie powinien jednak i nie
może, tylko dla uspokojenia sytuacji, bezrefleksyjnie zwiększać finansowania świadczeń. Podam przykład szpitala na Dolnym Śląsku. Jego
dyrektor twierdzi, że nie jest w stanie realizować
ustawy podwyżkowej. Otóż ten sam dyrektor
ogłasza, że przyjmie do pracy lekarza, za stawkę minimum 400 zł za godzinę. W ten sposób
ten szpital zawsze będzie twierdził, że dysponuje niewystarczającymi środkami finansowymi.
Oferując takie warunki, jest w stanie „podkupić”
personel ze szpitala, który racjonalnie gospodaruje funduszami z NFZ. Sądzę, że organy właścicielskie, czy zarządzający szpitalami, którzy
mówią, że nie mają na podwyżki, powinni przeprowadzić dogłębną analizę, która przyniosłaby
odpowiedź na pytanie, skąd się wziął ten deficyt.
Wtedy można podjąć dyskusję, w jakim stopniu
jest to efekt zarządzania, a w jakim wpływ.
Musimy też pamiętać o tym, że NFZ jest instytucją, która musi racjonalnie zarządzać ograniczonymi przecież środkami finansowymi. Nie
uruchamiamy ich według bieżących potrzeb zarządzających placówkami. Tak było w systemie
budżetowym, który już dawno pożegnaliśmy.
Dziś trzeba dostosować swoją ofertę dla Narodo-
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wego Funduszu Zdrowia, biorąc pod uwagę potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz od tego, co
i za ile zamierza kupić płatnik. Tutaj ogromną
pomocą mogą być mapy potrzeb zdrowotnych.
PG: – Mówi pan o tym, że prezes NFZ nie
może ulegać presji społecznej, ale jednak zdecydowaliście się podnieść wycenę
świadczeń.
FN: – Bo obserwujemy rynek. Mamy szereg
działań przygotowanych na najbliższe lata. Staramy się postępować w sposób uporządkowany,
bez nerwowych ruchów. Uruchamiamy te, które
w danym momencie uważamy za najkorzystniejsze i najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemu na jego różnych poziomach.
Dlatego uznaliśmy, że rekomendacja dotycząca podniesienia ceny punktu w sieci szpitali
do 1,59 powinna zostać przez nas wzmocniona.
Stąd podnieśliśmy ją jeszcze o kolejne 3 grosze.
Wzmocniliśmy też dodatkowo szpitale powiatowe, dokładając 2 proc. dla placówek I i II poziomu
zabezpieczenia. Oprócz tego, wspólnie z AOTMiT,
uznaliśmy, że trzeba przyspieszyć wycenę interny.
Pracujemy nad zmianami wycen świadczeń szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, czy
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
PG: – Jak zbliżające się wybory, które czuć
już z każdej strony, rezonują na pracę NFZ?
FN: – Narodowy Fundusz Zdrowia ma
w ustawie jasno określone kompetencje, które staramy się realizować zgodnie z posiadanymi zasobami finansowymi i potrzebami zdrowotnymi. A te są niezależne od jakichkolwiek
wyborów. Przed wyborami czuć zawsze pewną
gorączkę, ale nie możemy dać się ponieść wyborczym nastrojom.
PG: – Politycznym też?
FN: – Politycznym też. Zadaniem dyrektorów
oddziałów wojewódzkich NFZ, ale też prezesa
Funduszu, jest racjonalne podejście do projektów, które się pojawiają. Część z nich może przynieść wiele dobrego i poprawić funkcjonowanie
poszczególnych placówek, ale najgorsze byłyby
nieuzgodnione z płatnikiem inwestycje, tylko
dlatego, że zbliżają się wybory. To potem owocuje presją na finansowanie ich działalności ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
PG: – Zarówno partia rządząca, jak i partie opozycyjne, w najbliższych miesiącach
będą przedstawiały swoje pomysły na
uzdrowienie systemu ochrony zdrowia.
Gdzie pan lokalizuje największe problemy?
Czy najpilniejsza jest reforma szpitalnictwa
i jak pan ocenia to, że na razie nie będzie
ani kategoryzacji szpitali, ani kontrowersyjnej Agencji Rozwoju Szpitali?
FN: – Dziś największą bolączką systemu jest
zbyt mała liczba świadczeń wykonywanych ambulatoryjnie. Podjęte przez nas działania, w tym zniesienie limitów w AOS, zaczynają przynosić efekty.

NFZ jest instytucją, która musi racjonalnie zarządzać ograniczonymi
przecież środkami finansowymi. Nie uruchamiamy ich według
bieżących potrzeb zarządzających placówkami. Tak było
w systemie budżetowym, który już dawno pożegnaliśmy.
Dziś trzeba dostosować swoją ofertę dla Narodowego Funduszu
Zdrowia, biorąc pod uwagę potrzeby zdrowotne mieszkańców
oraz od tego, co i za ile zamierza kupić płatnik. Tutaj ogromną
pomocą mogą być mapy potrzeb zdrowotnych.

Nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt ustawy o restrukturyzacji szpitalnictwa, ale już sama
dyskusja nad jej projektem przyniosła dużo
dobrego. Wielu menadżerów przeprowadziło
analizę sytuacji w placówce, którą zarządzają,
sprawdziło, jak w tej symulacji wypadają, czy są
placówką A, B, C, czy D. I to już jest wartościowe.
Nikt nie chce być na szarym końcu, a przeprowadzona analiza jest początkiem podjęcia działań
zmierzających do korzystnych zmian. Wierzę, że
w ustawie będą zapisane środki pomocowe dla
szpitali, które chcą się restrukturyzować, których dyrektorzy są odważni i wiedzą, w jakim
chcą iść kierunku.
PG: – Przekładając na język samorządów
i dyrektorów: ustawa będzie wspierać tych,
którzy zdecydują się na likwidowanie nierentownych oddziałów. Pacjenci–wyborcy
chcą mieć jak najbliżej do lekarza, a samorządy w okresie wyborczym tak niepopularnych decyzji nie będą podejmować.
FN: – Wcale nie mówimy o likwidacji, ale
o lepszym wykorzystaniu potencjału, którym
dysponuje szpital. Warto przeanalizować, ile
zabiegów w danym szpitalu, na danym oddziale odbywa się w godzinach popołudniowych
oraz w weekendy. W wielu przypadkach okaże
się, że to są minimalne liczby. I że te środki
na utrzymanie gotowości oddziałów można
wydatkować na AOS plus transport medyczny, a tym samym i zapewnić lepszą opiekę
i większe bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców danego regionu. Warto sprawdzić, jaki
jest udział procentowy zabiegów w oddziałach
zabiegowych, jaki jest średni czas hospitalizacji. Warto też wymieniać się doświadczeniami
w gronie menadżerów.
PG: – Skoro wiemy, gdzie leżą problemy,
to dlaczego w obecnej kadencji nie udało
się ich rozwiązać?
FN: – Nie da się oceniać obecnej sytuacji
w ochronie zdrowia, nie uwzględniając pandemii. Dlatego część decyzji musiało zostać przesuniętych w czasie. Mimo obiektywnych, niekorzystnych zdarzeń udało się jednak podejmować
ważne decyzje, np. w obszarze reformy POZ.
System ochrony zdrowia potrzebuje stabilizacji
i konsekwentnego wdrażania wypracowanych
projektów. 
•
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XVIII Forum
Rynku Zdrowia.
Zarezerwuj termin!

nedżer, Lekarz i Wydarzenie Rynku Zdrowia.
Do udziału w Kapitule zaprosiliśmy wybitnych
ekspertów ochrony zdrowia. Więcej o tegorocznej edycji Portretów – na str. 15.
Szczegóły dotyczące
XVIII Forum Rynku Zdrowia na stronie:
www.forumrynkuzdrowia.pl
Poniżej ramowy program tegorocznej edycji
Forum Rynku Zdrowia.
24 października 2022 r.
Sesja inauguracyjna. Uzdrawianie systemu
– kilka kluczowych pytań

24 i 25 października 2022 r. odbędzie się
w Warszawie XVIII Forum Rynku Zdrowia, jedna
z najbardziej opiniotwórczych konferencji
dotyczących ochrony zdrowia w Polsce.

W gronie prelegentów XVIII Forum Rynku
Zdrowia – reprezentujących między innymi
świat nauki, medycyny, polityki, przemysłu i pacjentów – będziemy dyskutować o rozwiązaniach
mających prowadzić do poprawy funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej.
Kluczowe zagadnienia, nowe tematy
Co roku przykładamy ogromną wagę do budowania agendy tego wydarzenia, którą już teraz
możemy się z Państwem podzielić.
Szczególną uwagę zwracamy na dwa panele, których tematyka, choć pojawiała się w dyskusjach na Forum, nie wybrzmiała dotychczas
w poświęconych im panelach. Podczas Forum
chcemy rozmawiać o rynku pracy ochrony zdrowia, który dziś kształtowany jest przez nowe pokolenia Y i Z, a także o występujących nierównościach, na które zwracają uwagę młodzi medycy.
W pracach nad programem tegorocznego Forum uwzględniliśmy między innymi skalę problemów związanych z organizacją oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych dla obywateli
Ukrainy.
Czy możemy dziś powiedzieć, że pandemia
niejako przygotowała nas do działania w warunkach wojny za naszą wschodnią granicą? Czy
radzimy sobie w Polsce z niezbędnym niwelowaniem tzw. długu zdrowotnego? Jaki wpływ
na priorytety polityki zdrowotnej państwa wywierają nadzwyczajne okoliczności, których doświadczamy od wielu miesięcy?
Ogromny sukces poprzedniej edycji Forum
Rynku Zdrowia utwierdza nas w przekonaniu,
że poszukiwanie odpowiedzi na powyższe i inne
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kluczowe dla systemu ochrony zdrowia pytania
– w formie szerokich, bezpośrednich dyskusji
– jest bardzo potrzebne i oczekiwane. Przypomnijmy, że ubiegłoroczne Forum zgromadziło
aż 2 tys. zarejestrowanych uczestników, w tym
prawie 1 tys. stacjonarnie. Odnotowaliśmy 49 tys.
odtworzeń na żywo sesji, które odbyły się w ramach XVII Forum Rynku Zdrowia.
Dwa dni obrad, 20 sesji,
kilka tysięcy odbiorców
Tegoroczne Forum już tradycyjnie odbędzie
się w warszawskim hotelu Sheraton. Do wielowątkowej dyskusji w ramach tej organizowanej od 2005 r. jesiennej konferencji zapraszamy
wszystkich zainteresowanych obecnym stanem
oraz przyszłością systemu opieki zdrowotnej
w Polsce.
Forum Rynku Zdrowia to dwa dni obrad, około 20 sesji i kilka tysięcy osób, które zarówno
na miejscu, jak i on-line przysłuchują się dyskusjom o najważniejszych dla polskiej ochrony
zdrowia tematach.
Transmisje i retransmisje debat dostępne
będą na stronie wydarzenia. Relacje oraz wnioski z sesji zamieszczać będziemy także w portalu
rynekzdrowia.pl i magazynie Rynek Zdrowia.
Tematyka poruszana na Forum Rynku Zdrowia
stanowi kanwę kolejnych opiniotwórczych publikacji i dyskusji o rekomendowanych rozwiązaniach w polskim systemie opieki zdrowotnej.
Zwieńczeniem pierwszego dnia XVIII Forum
Rynku Zdrowia będzie Gala, podczas której wręczymy już po raz 16. Portrety Polskiej Medycyny.
Nagrody przyznamy w trzech kategoriach: Me-

• Finansowanie – co dla pacjentów wynika ze
wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w Polsce?
• Deficyty kadrowe w placówkach medycznych
– czy wiemy, jak sprostać temu wyzwaniu?
• Jakość w opiece zdrowotnej – czy można ją
zadekretować?
• Bezpieczeństwo pacjentów – wszyscy o nim
mówią, ale czy wspólnym językiem?
• Dialog w polskiej ochronie zdrowia – czy jego
obecny model sprzyja wdrażaniu optymalnych rozwiązań?
• Wojna w Ukrainie – jak wpłynęła na system
ochrony zdrowia?
Pokolenia Y i Z na rynku pracy
w ochronie zdrowia. Szanse i wyzwania
• Młode pokolenie rewolucjonizuje rynek pracy
w ochronie zdrowia
• Oczekiwania młodych lekarzy wobec systemu
• Work-life balance. Czy możliwy do osiągnięcia
w obecnym systemie?
• Jakie konsekwencje i wyzwania niesie za sobą
zmiana pokoleniowa na rynku pracy
Szpitale – finanse i zarządzanie
• Wnioski z analizy finansów szpitali w latach
2019-2021 przeprowadzonej przez NFZ
• Zarządzanie szpitalami w czasach inflacji
– wzrost kosztów; przychody; zobowiązania;
inwestycje
• Serwisowanie sprzętu i aparatury medycznej
• Zamówienia publiczne w szpitalnictwie – wybrane zagadnienia
• Współpraca szpitali z firmami zewnętrznymi
– skala, trendy, możliwości i ograniczenia
• Wynagrodzenia w ochronie zdrowia
Dlaczego Polacy kochają antybiotyki
i co z tego wynika? Wyzwania i zagrożenia
antybiotykooporności
• Polacy o leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych – wyniki badań
• Zagrożenia indywidualne i populacyjne wynikające z niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków
• Wytyczne i rekomendacje dotyczące racjonalnego stosowania antybiotyków – teoria i praktyka
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• Czy i jak możemy wpłynąć na zmniejszenie
antybiotykooporności?
Reforma szpitalnictwa w Polsce
• Projekt ustawy o modernizacji i poprawie
efektywności szpitalnictwa – kluczowe cele
regulacji i wnioski z konsultacji publicznych
• Obowiązkowa ocena szpitali i ich kategoryzacja – dyskusja o wskaźnikach i kryteriach
• Najważniejsze pytania, na które odpowiedzi
ma dać pilotaż projektowanych rozwiązań
• Zadania Agencji Rozwoju Szpitali
• Szpitale a inne ogniwa systemu ochrony zdrowia – AOS i POZ
E-zdrowie
• Diagnoza stanu e-zdrowia w Polsce – realizowane projekty, planowane wdrożenia, zmiany
i korekty
• Zarządzanie placówką medyczną przy informatycznym wsparciu – wyzwania dla menedżerów
• Elektroniczna dokumentacja medyczna – co
się wydarzyło od 1 lipca 2021 roku i kolejne
etapy wdrażania EDM
• Trendy technologiczne – oczekiwania rynkowe, potrzeby środowisk medycznych
• Pacjent w centrum – efektywna komunikacja
Polityka lekowa – nowe terapie,
nowe wyzwania
• Czy obecna polityka refundacyjna skutecznie
adresuje obecne wyzwania?
• Jesienna ofensywa legislacyjna – ustawa refundacyjna i ustawa o badaniach klinicznych
– omówienie wybranych zapisów
• Bariery ograniczające dostępność innowacji
w Polsce

• RSS oparte na wynikach zdrowotnych – kiedy
będą przeważały w Polsce?
• Fundusz Medyczny – będzie szybka ścieżka
do refundacji kolejnych innowacji?
• Różne modele dostępności farmakoterapii
– które możemy zastosować w Polsce?
Onkologia – organizacja leczenia
• Krajowa Sieć Onkologiczna – nowy model organizacji i zarządzania opieką nad pacjentami
z chorobami nowotworowymi
• Realizacja założeń Narodowej Strategii Onkologicznej – na jakim jesteśmy etapie?
• Rozwiązania prowadzące do usprawnienia organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych
• Wystandaryzowanie struktury ośrodków diagnostyki i leczenia onkologicznego na kilku
poziomach
• Możliwości zmian w diagnostyce histopatologicznej
Przemysł farmaceutyczny
• Przemysł farmaceutyczny na gospodarczej
mapie Polski
• Krajowy Plan Odbudowy planem odbudowy
polskiej produkcji farmaceutycznej?
• Unijne i krajowe źródła finansowania produkcji leków i API
• Wsparcie na zrównoważony rozwój w farmacji
• Krajowy przemysł farmaceutyczny beneficjentem ustawy refundacyjnej?
25 października 2022 r.
Kompleksowa opieka nad pacjentami
– założenia i praktyka
• Przegląd, wnioski i próba podsumowania dotychczasowej realizacji:
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– pilotażu leczenia otyłości olbrzymiej
KOS-Bar
– programu kompleksowej opieki po zawale
mięśnia sercowego KOS-Zawał
– pilotażu trombektomii mechanicznej
• Opieka koordynowana w chorobach przewlekłych na przykładzie mukowiscydozy
i śródmiąższowej choroby płuc – stan obecny
i wyzwania stojące przed polskim systemem
ochrony zdrowia
Innowacje w sektorze medycznym
• Oblicza nowatorskich rozwiązań w medycynie:
– technologii lekowej
– sprzętu/aparatury medycznej
– cyfryzacji w ochronie zdrowia
• W jaki sposób przedstawione rozwiązania
wpływają na: diagnozowanie i leczenie pacjenta; pracę lekarza; funkcjonowanie placówki medycznej
• Przyszłość innowacyjnych technologii medycznych – finansowanie ich rozwoju w Polsce
Onkologia w Polsce – wybrane
zagadnienia terapeutyczne
• Dostępność terapii onkologicznych dla polskich pacjentów na przykładzie wybranych
chorób nowotworowych:
– rak piersi
– rak trzonu macicy
Nowe rozwiązania wspierające
realizację szczepień w Polsce
• Profilaktyka priorytetem państwa
• System szczepień – Polska na tle innych krajów
• Badania i analizy wpływające na poziom wyszczepialności w Polsce
• Edukacja proszczepienna szansą na wzrost
wyszczepialności
• Nowe rozwiązania systemowe wspierające wyszczepialność
• Refundacja – szanse i wyzwania w kontekście
realizacji szczepień
Cyfrowa transformacja
medycyny w praktyce
• Sztuczna inteligencja w medycynie – obszary
zastosowania algorytmów AI dziś i jutro
• Big data – potencjał danych zdrowotnych
• Chmura w medycynie, wirtualizacja pracy
• Cyberbezpieczeństwo w sektorze zdrowia
– użytkownicy, systemy, infrastruktura
• Pacjent w centrum uwagi autorów i użytkowników rozwiązań informatycznych
Dermatologia
• Dostępność pacjentów w Polsce do nowoczesnych terapii na przykładzie wybranych chorób skóry
• Łuszczyca – ogromne postępy w leczeniu
• Znaczenie leczenia biologicznego na przykładzie łuszczycy i przewlekłej pokrzywki
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• Ciężka postać atopowego zapalenia skóry
(AZS) – jak ją leczymy w Polsce?
• Wpływ skutecznego leczenia zmian skórnych
na poprawę jakości życia pacjentów
Kształcenie kadr medycznych w Polsce
• Przed- i podyplomowa edukacja profesjonalistów medycznych – zmiany wdrożone, postulowane i planowane
• Ocena przebiegu kształcenia specjalizacyjnego – perspektywa rezydentów, kierowników
specjalizacji i CMKP
• O czym mówi ranking miejsc specjalizacyjnych?
• Studenci VI roku asystentami nauczyciela
akademickiego?
• Kształcenie przyszłych lekarzy na uczelniach
niemedycznych – wnioski z dotychczasowych
doświadczeń
Podstawowa opieka zdrowotna
• Kluczowe założenia reformy podstawowej
opieki zdrowotnej w Polsce
• Koordynacja opieki nad pacjentem w POZ
– etapy wdrażania tego modelu
• Budżet powierzony i zwiększenie liczby badań
zlecanych przez lekarzy POZ
• Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci
do POZ?
• Nowa odsłona programu „Profilaktyka
40 Plus” – zadania podstawowej opieki zdrowotnej
Personalizacja opieki nad pacjentem
z HIV żyjącym w Polsce
• Indywidualizacja leczenia pacjentów żyjących
z HIV
• Perspektywa pacjenta żyjącego z HIV w kontekście leków długodziałających
• Kierunek rozwoju terapii antyretrowirusowych
Mobbing, dyskryminacja i nierówności
w ochronie zdrowia
• Mobbing i dyskryminacja w ochronie zdrowia
– diagnoza problemu
• Niepełnosprawni lekarze – czas przełamać tabu
• Zmiany systemowe – jak zapobiegać zjawisku
nierówności w ochronie zdrowia
Ratownictwo medyczne w Polsce
• Wnioski z prac zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań organizacyjnych w Państwowym Ratownictwie Medycznym
• Co dalej z projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego?
• Postulowane zmiany w systemie kształcenia
ratowników medycznych
• Ścieżka rozwoju zawodowego ratowników medycznych
• Uprawnienia ratowników medycznych – czy
ich zakres jest dziś wystarczający?
• Ratownictwo obywatelskie – dlaczego ma
przyszłość? 
•
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Portrety Polskiej Medycyny
w nowej odsłonie i z nową Kapitułą
W październiku, podczas
Forum Rynku Zdrowia,
już po raz 16. przyznamy
Portrety Polskiej Medycyny.
W tym roku jednak
zaprezentujemy je w nowej
formule, zaś wyboru
kandydatów, a później
laureatów, dokona nowa
Kapituła.
Od tego roku wyróżnienia będziemy przyznawać
w trzech kategoriach:
Menedżer Rynku Zdrowia – nagroda
jest przyznawana za szczególne osiągnięcia
w szeroko rozumianym obszarze zarządzania
w ochronie zdrowia, w tym liderom zmian przyczyniających się do efektywnej organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Lekarz Rynku Zdrowia – wyróżnieni zostaną przedstawiciele środowiska lekarskiego za
szczególne osiągnięcia w sferze ratowania zdrowia
i życia pacjentów, między innymi poprzez stosowanie najbardziej skutecznych, bezpiecznych, a także
nowatorskich metod terapeutycznych i procedur.
Wydarzenie Rynku Zdrowia – w tej kategorii Portrety Polskiej Medycyny przyznawane są
między innymi osobom, instytucjom i podmiotom kreującym najbardziej istotne wydarzenia
w sektorze zdrowia, które wpływają na jego rozwój – między innymi w sferze medycznej, technologicznej, legislacyjnej, a także organizacyjnej.
Zmieniła się również Kapituła konkursu. Dotychczas w jej skład wchodzili tylko dziennikarze Rynku Zdrowia, w tym roku powiększyliśmy
to grono o przedstawicieli na co dzień zajmujących się ochroną zdrowia, w tym nagrodzonych
przy poprzednich edycjach Portretów.
Prezentujemy nazwiska osób, które
wybiorą tegorocznych laureatów
(kolejność alfabetyczna):
Iwona Bączek, dziennikarz magazynu Rynek Zdrowia
2. Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
3. Michał Byliniak, dyrektor generalny
Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA
4. prof. Joanna Chorostowska-Wynimko,
kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii
1.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Klinicznej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarz
generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS)
Janusz Cieszyński, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa
Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego,
dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca
przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
Gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Paulina Gumowska, redaktor naczelna
portalu rynekzdrowia.pl oraz magazynu Rynek Zdrowia
Luiza Jakubiak, dziennikarz magazynu
Rynek Zdrowia
Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej
Tomasz Judycki, prezes zarządu Polskiej
Izby Informatyki Medycznej
Tomasz Karauda, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi
Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My
Pacjenci

17. Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
18. Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku
19. dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu
20. Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji
Pacjentów Polskich
21. Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
22. dr Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP
23. prof. Przemysław Mitkowski, prezes
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia
Pańskiego w Poznaniu
24. prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego, kierownik
Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie
25. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX
MED
26. dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych
27. prof. Henryk Skarżyński, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
28. prof. Krzysztof Składowski, konsultant
krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział
w Gliwicach
29. Piotr Wróbel, zastępca redaktor naczelnej
magazynu Rynek Zdrowia
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FOT. PAP/Bartłomiej Wójtowicz

Adam Niedzielski: Chcemy premiować
lekarzy, którzy będą pracować
wyłącznie w sektorze publicznym

Minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie
udzielonym Rynkowi Zdrowia zapowiada, że resort
chce premiować lekarzy, którzy będą pracować
wyłącznie w sektorze publicznym. – Będziemy
chcieli przygotować odpowiednie regulacje w tym
zakresie – mówi nam. Minister odnosi się też do
kontrowersji wokół kredytów studenckich i reformy
POZ. Rozmawiamy o tym, co dzieje się z systemem
no-fault i ustawie o jakości. Pytamy także
o przyszłość ustawy o szpitalnictwie (wywiad ukazał
się w portalu Rynek Zdrowia 29 lipca 2022).
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PAULINA GUMOWSKA

Paulina Gumowska, Rynek Zdrowia: – Czuje
pan zbliżające się wybory parlamentarne?
Adam Niedzielski, minister zdrowia:
– Oczywiście. Świadomość zbliżających się wyborów zawsze odbija się na różnego rodzaju decyzjach, przede wszystkim politycznych. Zbliżające się wybory nie są pod tym kątem odmienne.
Ten kto mówi, że tak nie jest, zakłamuje rzeczywistość. Oczywiście nie oznacza to, że wybory
zmieniają całą decyzyjną rzeczywistość. Realizowanych jest szereg projektów długofalowych,
które będą się toczyć bez względu na politykę.
Bardzo często powtarzam, że można mieć rewelacyjne pomysły, można mieć szlachetne idee,
ale liczy się to, co może zostać wdrożone. Będąc
nierealistycznymi optymistami, nie zmienimy
świata.
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PG: – Co go zmieni?
AN: – Świat można zmienić tym, co jest realne do wdrożenia i ma przede wszystkim akceptację polityczną. Do zmiany rzeczywistości
potrzebne są wszak głosy w Parlamencie. Na
tym polega realizm.
PG: – Czy zatem realne jest wprowadzenie
do polskiego systemu ochrony zdrowia postulatu: jeden etat – jedna pensja? Mówił
o tym ostatnio Jarosław Kaczyński, wskazując, że lekarze specjaliści w Polsce mogą
zarabiać nawet 80 tys. zł pod warunkiem, że będą pracować tylko w jednym
miejscu.
AN: – Zacznijmy od uporządkowania dyskusji na temat wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Na początku lat 90. mieliśmy krytyczną
sytuację odpływu kadr za granicę. Medycy ze
względów zarobkowych wybierali emigrację do
krajów skandynawskich, Niemiec, Francji. Do
tego doszły decyzje o zmniejszeniu liczby miejsc
na kierunkach medycznych, co w efekcie dekadę
później doprowadziło do ogromnego kryzysu
kadr. Nie tylko na poziomie lekarzy specjalistów, ale też pielęgniarek. Dziś mierzymy się
z tą wyrwą pokoleniową i bardzo trudno ją odtworzyć. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że
problemu nie rozwiąże tylko zwiększenie liczby
studentów kierunków medycznych. O tym, czy
medycy chcą i będą chcieli pracować w publicznym systemie i czy będą chcieli zostać w kraju,
decydują w największej mierze zarobki, bo to
one definiują atrakcyjność zawodu. Oczywiście
jest też aspekt warunków pracy i możliwości
realizowania się pod kątem naukowym. I tu dochodzimy do realizmu.
Dzięki decyzji politycznej, od 2016 roku systematycznie rosną nakłady na ochronę zdrowia, najpierw zostały one ustalone na poziomie
6 proc. PKB, później już 7 proc. Idąc dalej, zaczęliśmy regulować kwestie minimalnych wynagrodzeń. I to znowu jest odzwierciedlenie
naszej polityki. Chcemy, żeby te zawody, które
zarabiają najmniej, były wsparte gwarancjami
minimalnego wynagrodzenia. Obowiązkiem
państwa jest interweniowanie tam, gdzie ludzie mają problem z osiągnięciem pewnych
gwarancji świadczenia pracy i zarobkowania.
Mówimy tu głównie o ratownikach medycznych, pielęgniarkach.
PG: – A o lekarzach?
AN: – Jeśli chodzi o poziom średnich wynagrodzeń lekarzy, to od pewnego czasu nie mogą
narzekać. Analiza zeznań skarbowych w grupie lekarzy pokazuje średnie zarobki na poziomie wynagrodzeń powyżej 20 tys. zł. To nie są
małe pieniądze. I nawet jeśli zarobki te wynikają z pracy w więcej niż jednym miejscu, na
tle średnich zarobków Polaków lekarze wypadają naprawdę bardzo dobrze. Zwracam uwagę
dodatkowo, że jeszcze w maju GUS podał, że
największe wzrosty wynagrodzeń w gospodarce

narodowej są właśnie w ochronie zdrowia. Potwierdzeniem tego jest systematycznie spadająca
liczba lekarzy wyjeżdżających z kraju.

Adam Niedzielski,

PG: – Temu, co pan mówi, przeczą najnowsze dane Naczelnej Izby Lekarskiej, która
informuje, że 2022 rok może być rekordowy pod względem wyjazdów lekarzy. Tylko w pierwszym półroczu do Izby wpłynęło 445 wniosków o wydanie zaświadczenia
potrzebnego do pracy za granicą. To prawie tyle, co przez pełne 12 miesięcy w latach
ubiegłych.
AN: – Bazuję na pełnych i wiarygodnych danych, które spływają do Ministerstwa Zdrowia.
I tak w 2010 r. wydanych zostało ok. 1,5 tys. zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje przy
deklarowanym wyjeździe lekarzy za granicę
(wraz z lekarzami dentystami), w 2015 r. było to
ok. 1,6 tys., natomiast w roku ubiegłym poniżej
1 tys. Poczekajmy na podsumowanie tego roku,
a nie ferujmy wyroków na bazie niepełnych danych. Trzeba podkreślić, że pewnym remedium
na braki kadrowe było wprowadzenie przez ministerstwo trybu uproszczonego dającego możliwość szybkiego zatrudnienia w naszym kraju
lekarzy spoza UE. W ciągu roku pozyskaliśmy
w ten sposób ponad 2 tys. lekarzy, którym wydałem decyzję przyznającą możliwość wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Czyli dzięki
wprowadzonym rozwiązaniom do systemu weszło ponad dwa razy więcej lekarzy, niż w ubiegłym roku chciało wyjechać. System zasilają też
medycy, którzy trafiają do Polski w procedurze
standardowej.

Uregulowaliśmy kwestię minimalnych

minister zdrowia

wynagrodzeń, teraz chcemy iść krok
dalej. Chcemy premiować lekarzy,
którzy będą pracować wyłącznie
w sektorze publicznym. Będziemy
chcieli przygotować odpowiednie
regulacje w tym zakresie. Finansujemy
też w specjalnym trybie priorytetowe
specjalizacje.

PG: – Wróćmy do słów Jarosława Kaczyńskiego. Lekarze reagując na wypowiedź
o jednym etacie, jednej pensji, biją brawo
prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie wskazując, że takie rozwiązanie doprowadziłoby do upadku systemu.
AN: – Każdego dnia, od początku mojej obecności w Ministerstwie Zdrowia, słyszę, że system
padnie. Słyszał to również chyba każdy z moich
poprzedników. Powtarzają to związki zawodowe,
powtarzają organizacje, które mają stricte lobbystyczny punkt widzenia.
To, o czym mówił prezes Jarosław Kaczyński,
jest kontynuacją tego, co już zaczęliśmy robić.
Uregulowaliśmy kwestię minimalnych wynagrodzeń, teraz chcemy iść krok dalej. Chcemy premiować lekarzy, którzy będą pracować wyłącznie
w sektorze publicznym. Będziemy chcieli przygotować odpowiednie regulacje w tym zakresie.
Finansujemy też w specjalnym trybie priorytetowe specjalizacje.
PG: – Kredyty studenckie, jeden z ostatnich
pomysłów Ministerstwa Zdrowia, nie zostały przyjęte z entuzjazmem przez środowisko
medyków.
AN: – Najgłośniej krzyczą ci, których te kredyty kompletnie nie dotyczą.
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Adam Niedzielski,
minister zdrowia

Każdy zawód w sposób partykularny
patrzy na swój interes. My
w Ministerstwie Zdrowia nie
podejmujemy decyzji z perspektywy
jednej z grup zawodowych.
W przygotowywanych przez nas
rozwiązaniach przede wszystkim muszą
być zachowane prawa pacjenta.

PG: – Rezydenci porównują kredyty do niewolnictwa.
AN: – Niech to powiedzą tym ponad 100 osobom, które w ostatnich dniach złożyły wniosek
o kredyt, bo nie stać ich na kształcenie. Jeżeli
niewolnictwem jest pomoc w zdobyciu wykształcenia, to chyba mamy jakieś zachwianie zdrowego rozsądku i logiki.
PG: – Rezydenci mówią, że martwią się
o swoich młodszych kolegów.
AN: – Niech każdy martwi się o siebie i nie
udaje troski o innych. Ci „młodsi koledzy” bardzo dobrze przyjęli pomysł kredytu na pokrycie
kosztów kształcenia. Mamy pierwsze umowy
kredytowe podpisane, kolejne wnioski czekają
na rozpatrzenie. Apeluję więc do rezydentów,
żeby zajęli się swoimi problemami, opieką nad
studentami zajmujemy się my.
Przypomnę też rezydentom, że ich specjalizacja także jest opłacana z budżetu państwa. Rezydenci zachowują się natomiast tak, jakby o tym
zapomnieli. Każdy z nas ma prawa i obowiązki. Rezydenci zdają się pamiętać tylko o swoich
prawach. Niezrozumiały jest dla mnie ich opór
przed pracą w szpitalach powiatowych. Skoro
płacimy za ich kształcenie, mamy prawo kierować ich na te odcinki systemu ochrony zdrowia,
w których są braki. Tym bardziej że szpitale cały
czas kierują do nas postulaty o wsparcie rezydenckie. Mogę tylko powiedzieć: więcej pokory.
PG: – Co pan w takim razie powie lekarzom
POZ, którzy zarzucają Ministerstwu Zdrowia
brak dialogu i współpracy? Lekarze twierdzą, że są zaskakiwani wprowadzanymi
zmianami.
AN: – Mówimy o lekarzach, którzy reprezentują ok. 30 proc. całego środowiska. Porozumienie Zielonogórskie już wielokrotnie pokazywało,
że bezpardonowo walczy o warunki finansowe,
podejmując strajki kosztem bezpieczeństwa pacjentów. Wykonaliśmy ogromny krok do przodu
w reformowaniu POZ. To potrzebna i ważna
zmiana dla pacjentów. Nie przypadła ona do gustu środowisku, które analizując przebieg pandemii, nie było dobrze oceniane przez pacjentów.
Lekarze byli niedostępni, nadużywano teleporad.
Krytyczne głosy, które się teraz pojawią, traktuję
jako próbę odbudowania przez tę część lekarzy
swojego wizerunku i pokazania siebie na kanwie
konfliktu z Ministerstwem Zdrowia.
Prosiłbym, żeby patrzeć na to, co się dzieje
w POZ nie przez pryzmat Porozumienia Zielonogórskiego i współpracującego z nim Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Ten świat jest
o wiele bogatszy. A jednocześnie przypominam,
że propozycje, o których dzisiaj mówimy, nie
zostały przygotowane pod dyktando ministerstwa czy NFZ-u. Pracom przewodniczyła pani
profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, która
jest wybitnym autorytetem w tej dziedzinie
i trudno jej zarzucić, że jest osobą, która realizowałba tylko i wyłącznie pomysły wychodzące
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z ministerstwa. Na spotkaniu w Ministerstwie
Zdrowia przy prezentacji projektu obok Porozumienia Zielonogórskiego była szeroka reprezentacja POZ-tów z miast, ale i wsi. Większość
z nich przyjęła reformę niezwykle pozytywnie,
stwierdzając, że jest to dla nich i dla pacjentów
duża szansa.
PG: – Kolegium Lekarzy Rodzinnych apeluje,
by przesunąć wdrożenie opieki koordynowanej na wiosnę, a najbliższe miesiące wykorzystać na rozmowę na ten temat.
AN: – Lekarze nawołują do dialogu, wychodząc z zespołu ds. POZ. Technika współpracy
poprzez wycofanie się jest dosyć powszechna.
Zamiast apelować w mediach i na konferencjach
prasowych trzeba po prostu przyjść i rozmawiać.
Nikt przed Kolegium czy Porozumieniem drzwi
nie zamknął.
PG: – A widzi pan przestrzeń do dalszej rozmowy?
AN: – To pytanie proszę zadać przedstawicielom Lekarzy Rodzinnych. Nie wiem, jaka jest
szczerość ich intencji. Pani prof. Mastalerz-Migas jest cały czas konsultantem krajowym, jest
otwarta na dyskusje i modyfikowanie zaproponowanych koncepcji. Teraz jest intensywny czas
pracy zespołu operacyjnego, który ma przełożyć
pomysły na odpowiednie regulacje prawne.
PG: – Wśród tematów, które dziś najbardziej rozgrzewają medyków, jest też system
no-fault. Łukasz Jankowski uczynił z niego
sztandarowy projekt Naczelnej Izby Lekarskiej. Propozycja wypracowana przez Ministerstwo Zdrowia jest daleka od tego, o co
walczą lekarze.
AN: – System no-fault jest systemem, którego ostateczny kształt nie może być wypracowywany pod dyktando tylko jednej strony.
Składa się on z trzech płaszczyzn. Pierwsza to
kwestia odpowiedzialności karnej, drugi element to rejestr zdarzeń niepożądanych, trzeci
to kształt kompensacji. Środowisko lekarskie
patrzy na system przez pryzmat odpowiedzialności karnej. Organizacje pacjenckie wskazują
na element kompensacyjny. A my patrząc ekspercko na całość, widzimy, że to rejestr zdarzeń
niepożądanych jest kluczowy dla pozostałych
dwóch elementów. Tym, co zaproponowaliśmy
i chcemy ostatecznie przedstawić jako propozycję legislacyjną, jest projekt, który ma rozbudowaną kompensację. Przy Rzeczniku Praw
Pacjenta powstaje system zbierania wniosków
od pacjentów w trybie uproszczonym, czyli nie
ma konieczności wstępowania na drogę sądową,
żeby dostać odszkodowanie. Ma on zastąpić
wojewódzkie komisje, których skuteczność jest
bardzo niska w przekazywaniu odszkodowań
za błędy lekarskie.
A żebyśmy w ogóle mogli mówić o błędach
lekarskich, musimy mieć rejestr zdarzeń niepożądanych, do którego błędy będą zgłaszali sami
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lekarze. I to jest ewentualna przesłanka do tego,
by myśleć o jakiejś uldze w zakresie odpowiedzialności karnej.
My skonstruowaliśmy system, który gwarantuje, że po zgłoszeniu błędu będzie instytucja
nadzwyczajnego złagodzenia kary. Środowisko
lekarskie chciało pełnego braku odpowiedzialności karnej, ale jest to coś, co jest nieakceptowalne nie przez samo Ministerstwo Zdrowia,
ale społecznie. Całkowity brak odpowiedzialności karnej oznaczałby, że zawód lekarza
jest traktowany zupełnie inaczej niż wszystkie inne zawody, gdzie również może dochodzić do śmiertelnych incydentów. Nie ma więc
przesłanek, żeby akurat ten zawód miał takie
uprzywilejowanie.
PG: – Jak odpowie pan na zarzut środowiska, że przegrał pan to starcie z ministrem
sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro?
AN: – Myślę, że środowisko w ten sposób buduje pewną atmosferę wokół klauzuli no-fault.
W tym rozwiązaniu nie ma wygranego, przegranego Niedzielskiego czy Ziobry. Wygrali pacjenci, którzy będą mieli system kompensacji,
błędy będą zgłaszane, a lekarze będą mogli liczyć
na złagodzenie kary. Przypomnę, że właściwą
optyką patrzenia na system ochrony zdrowia
jest pacjent.
PG: – Na jakim etapie legislacji jest w tej
chwili ustawa o jakości?
AN: – Projekt ustawy jest na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Liczę, że po przejściu przez
Komitet i akceptacji rządowej we wrześniu projekt trafi do parlamentu.
PG: – I wciąż nie będzie zadowalający dla
lekarzy, którzy przekonują, że tylko całkowite zdjęcie odpowiedzialności karnej jest
w stanie zachęcić przyszłych lekarzy do wyboru specjalizacji deficytowych, które dziś
nazywają pozwogennymi.
AN: – Rozumiem, że mamy patrzeć na
wszystko tylko oczami izby lekarskiej, ale my
nie jesteśmy izbą lekarską i nie są nią pacjenci.
Poza tym mamy do czynienia z mitem, który
mówi o seryjnym karaniu lekarzy. Liczba skazanych lekarzy z powodu błędów medycznych
to jednostkowe przypadki. Jeżeli wprowadzimy
nadzwyczajne złagodzenie kary, ta liczba jeszcze
się zmniejszy. Dochodzimy więc do momentu,
w którym nie można mówić, że jest to elementem decydujący o ścieżce kariery zawodowej. Powtórzę: to jest mit.
PG: – Ale lekarze bardzo często po niego
sięgają.
AN: – Każdy zawód w sposób partykularny patrzy na swój interes. My w Ministerstwie
Zdrowia nie podejmujemy decyzji z perspektywy
jednej z grup zawodowych. W przygotowywanych przez nas rozwiązaniach przede wszystkim
muszą być zachowane prawa pacjenta.

PG: Co dalej z ustawą o szpitalnictwie? To
trudna reforma, której od lat nie udało się
wdrożyć.
AN: – Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa jest po konsultacjach publicznych i międzyresortowych. Jest
dużo uwag i lęków wokół niego.
Zastanawiamy się teraz, jak ten projekt powinien zostać ostatecznie sformułowany, żeby
mógł trafić na ścieżkę legislacyjną z przekonaniem, że tą ścieżkę legislacyjną przejdzie.
PG: – Porozmawiajmy więc o kontrowersjach.
AN: – Obawy dotyczą m.in. instytucji pełnomocnika, która jest odbierana jako nadmierna
ingerencja w kwestie samorządowe, bo to samorządy są najczęściej właścicielami szpitali. Mamy
też dużo lęków wokół powołania Agencji Restrukturyzacji Szpitali. Ten argument w ostatnim okresie nabiera znaczenia, bo mamy taką,
a nie inną sytuację ekonomiczną, która nakazuje
się zastanowić, czy to jest dobry czas na tworzenie nowych instytucji publicznych. Myślimy
więc nad przeformułowaniem ustawy w tym
aspekcie. Ale z drugiej strony mamy też pewne
wymogi dotyczące kamieni milowych w KPO,
które powodują, że musimy dostarczyć rozwiązania, które będą odpowiadały na potrzebę restrukturyzacji szpitali w złej sytuacji finansowej.
PG: – Czasu zostało coraz mniej.
AN: – Zdajemy sobie z tego sprawę. Nad ustawą musimy jeszcze popracować, sierpień będzie
tym czasem.
PG: – Podtrzymuje pan, że ustawa wejdzie
w życie w tym roku?
AN: – Do tego zobowiązują nas kamienie milowe. Ustawa musi zostać uchwalona do końca
września.
PG: – Jakie jeszcze rozwiązania legislacyjne
planujecie na najbliższe miesiące?
AN: – Przede wszystkim mamy cały pakiet
rozwiązań dotyczących sieci onkologicznej, które
wkrótce zostaną przekute na rozwiązania legislacyjne. Projekt ustawy jest już na Stałym Komitecie Rady Ministrów, a ustawa jako kamień
milowy ma zostać przyjęta we wrześniu. To rozwiązanie, które zmienia oblicze polskiej onkologii. Analogiczne działania prowadzimy w kardiologii. Trzecia rzecz to kontynuacja wdrażania
rozwiązań elektronicznych. Mamy wprowadzone
rozwiązania e-zdrowia, na coraz większą skalę
wprowadzamy teleopiekę, ale oczywiście taką
przyjazną pacjentom. Będziemy kontynuować
reformę POZ, która jest największą zmianą od
początku funkcjonowania instytucji medycyny
rodzinnej. Będziemy stawiać na opiekę koordynowaną i poszerzać wachlarz chorób, które
opieka koordynowana obejmie. Czeka nas też
wprowadzanie jakości do ochrony zdrowia, czyli
ustawa o jakości. 
•

Nowe e-wydanie

https://rynekzdrowia.publuu.com/
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Piotr Bromber:
dyrektorzy zgłaszają
problemy, ale kryzysu
podwyżkowego nie ma
– Niektórzy pracodawcy zgłaszają problemy,
ale mówienie, że wszystkie placówki je mają,
to nadużycie – mówi w rozmowie z Rynkiem Zdrowia
Piotr Bromber, wiceminister zdrowia,
który był odpowiedzialny za przygotowanie ustawy
o minimalnych wynagrodzeniach. Dopytywany,
czy ocenia obecną sytuację jako kryzysową,
mówi: nie mamy kryzysu.

PAULINA GUMOWSKA

Paulina Gumowska, Rynek Zdrowia: Czy
mamy podwyżkowy kryzys? Pracodawcy
od kilku tygodni alarmują, że nie mają pieniędzy na nowe, wyższe wynagrodzenia,
pracownicy zgłaszają nie tylko brak podpisanych aneksów do umów, ale też problemy
z odpowiednim zaszeregowaniem.
Piotr Bromber, wiceminister zdrowia: Nie
mamy kryzysu. Przecież 95 proc. szpitali sieciowych podpisało nowe aneksy, zwiększające
środki o kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz o dodatkowe pieniądze na pokrycie
innych kosztów. Niektórzy pracodawcy rzeczywiście zgłaszają problemy, ale mówienie, że wszystkie placówki je mają, to nadużycie.
PG: – Rozumiem, że nie chce pan sprowadzać dyskusji do kryzysu, jak więc pan nazwie sytuację podwyżkową, w której dzisiaj
jesteśmy?
PB: – Wdrażamy bardzo ważną i oczekiwaną
przez środowisko ustawę. Tam, gdzie są proble-

20

my, rozwiązujemy je, dlatego NFZ zwiększa wycenę świadczeń i wprowadza współczynnik korygujący, co oznacza zwiększenie finansowania
dla szpitali o ok. 350 mln zł. Czy to jest kryzys?
PG: – Opieram się na tym, co mówią dyrektorzy i pracownicy, i to oni mówią o kryzysie. A pytanie o nazewnictwo ma znaczenie,
bo pokazuje, jak na obecną sytuację patrzy Ministerstwo Zdrowia, jak patrzy pan,
wiceminister, który był odpowiedzialny za
przygotowanie ustawy.
PB: – Od początku prowadziliśmy rozmowy
z pracodawcami i ze stroną społeczną. Spotykamy się z przedstawicielami samorządu terytorialnego.
Zatrzymujemy się przy każdej uwadze i niejasności, wyciągamy wnioski. Propozycja NFZ,
która padła na konferencji prasowej, zwiększająca finansowanie, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom części pracodawców. Propozycja składała
się z podniesienia ryczałtu szpitali sieciowych

(PSZ) oraz wprowadzenia dodatkowego wskaźnika korygującego w wysokości 2 proc. dla szpitali I i II poziomu PSZ. Oba rozwiązania są już
wdrażane przez Oddziały Wojewódzkie NFZ, ze
skutkiem od 1 sierpnia br. W tym roku zostaną
też ogłoszone nowe taryfy dla oddziałów chorób
wewnętrznych i oddziałów ratunkowych.
PG: – Patrząc na obecną sytuację, należy
więc zadać pytanie, czy wybór sposobu
dystrybucji środków podwyżkowych był
błędem?
PB: – Możliwe sposoby dystrybucji pieniędzy
wskazaliśmy w Ocenie Skutków Regulacji. Oczekiwaniem strony związkowej było przekazanie
„znaczonych” pieniędzy. Ostateczny wybór był
wyjściem naprzeciw postulatom pracodawców,
czyli dyrektorów i prezesów szpitali.
PG: – Gdzie w takim razie, pana zdaniem,
leży geneza problemu? W podpisanym
w ubiegłym roku porozumieniu, w zapisach ustawy czy w sposobie wdrożenia
ustawy? Na którymś z tych etapów popełniono błąd.
PB: – Na każdym etapie nasze propozycje
były konsultowane. Przecież kształt ustawy to
efekt porozumienia strony związkowej, pracodawców i strony rządowej. Odnoszę wrażenie, że
komentujący i oceniający obecną sytuację o tym
zapominają. Czy dziś ktoś kwestionuje wysokość
podwyżek? Nie, dziś dyskusja dotyczy tego, do
jakiej grupy zaszeregować pracowników i jakie
uwzględniać kwalifikacje: posiadane czy wymagane. Ale o tym chcieli decydować pracodawcy,
bo tak rozumiem ich postulat „przywrócenia”
swobody w zarządzaniu.
PG: – Nie uważa pan jednak, że sam sposób
podziału pieniędzy na podwyżki jest mocno
skomplikowany?
PB: – Przez lata pieniądze płynęły do szpitali
różnymi strumieniami. Nowa wycena i próba
uporządkowania tego unaoczniły jeszcze bardziej, jak złożony jest temat. To może rodzić
nieporozumienia.
PG: – NFZ dokłada 350 mln złotych. Czy to
rozwiąże spór o podwyżki?
PB: – To nie jest spór o podwyżki. Ścieraliśmy
się, jeżeli w ogóle tak to można nazwać, przed
i w trakcie procesu legislacyjnego. Teraz jesteśmy
w procesie wdrażania ustawy, w czasie którego
część szpitali sygnalizuje problem z wysokością
wyceny świadczeń.
PG: – I mamy paradoks. Stawiam tezę:
przeznaczacie miliardy na wynagrodzenia
i nikt nie jest zadowolony.
PB: – Przecież ostatecznie pracownicy dostają
dodatkowe pieniądze, wyceny już wzrosły. Dziś
mierzymy się z wdrożeniem ustawy, ale trudno kwestionować fakt, że pracownicy ochrony
zdrowia otrzymują więcej pieniędzy. A to był
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PB: – I jest inaczej. Sejm przyjął ustawę
445 głosami za, przy 7 wstrzymujących się
i 1 głosie przeciw, czyli zdecydowaną większością
głosów, co pokazało pełną zgodność co do kierunku, w którym podążamy. W przeciwieństwie
do ubiegłorocznego procesu legislacji, ustawa
podlegała też konsultacjom publicznym.
PG: – A jak się pan odniesie do zarzutu spóźnionej legislacji?
PB: – Proces legislacyjny wymaga czasu. Porozumienie dotyczące tabeli płac osiągnęliśmy
5 listopada 2021 roku i od razu zabraliśmy się
do pracy. Na podstawie porozumienia przygotowaliśmy projekt ustawy, a następnie oceny skutków regulacji (OSR), w tym oszacowanie kosztów. 21 marca KPRM podjęła decyzję
o wpisie projektu ustawy do wykazu prac Rady
Ministrów. 1 kwietnia skierowano projekt ustawy do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. 17 maja rząd przyjął projekt ustawy
i skierował go do Sejmu. Prace w Sejmie i Senacie trwały między 26 maja a 23 czerwca. Po
podpisie prezydenta i opublikowaniu ustawy
w Dzienniku Ustaw, ustawa 29 czerwca weszła w życie.
W międzyczasie odbyliśmy dziesiątki spotkań,
rozmów, konsultacji. Nikt nie może powiedzieć,
że ta ustawa nie została w dostateczny sposób
skonsultowana i omówiona z wszystkimi stronami. Każdy mógł się wypowiedzieć.
Działaliśmy w pośpiechu, ale nie na ostatnią chwilę.

Piotr Bromber,
wiceminister zdrowia

Na każdym etapie nasze propozycje
były konsultowane. Przecież kształt
ustawy to efekt porozumienia strony
związkowej, pracodawców i strony
rządowej. Odnoszę wrażenie, że
komentujący i oceniający obecną
sytuację o tym zapominają. Czy dziś ktoś
kwestionuje wysokość podwyżek? Nie,
dziś dyskusja dotyczy tego, do jakiej
grupy zaszeregować pracowników i jakie
uwzględniać kwalifikacje: posiadane czy
wymagane. Ale o tym chcieli decydować
pracodawcy, bo tak rozumiem ich
postulat „przywrócenia” swobody
w zarządzaniu.

cel nadrzędny naszych działań: zadbanie o pracowników. Pani stara się przedstawić sytuację
z punktu widzenia niezadowolonej części, która
oczywiście jest ważna, ale proszę też dostrzec
tych zadowolonych.
PG: – Pracodawcy mieli czas na wypłatę
pensji po nowemu do 10 sierpnia. A co, jeśli pozostałe placówki nie podpiszą nowych
aneksów i nie wypłacą pensji na nowych
zasadach?
PB: – Pracownicy mają zagwarantowane prawo do wzrostu wynagrodzenia do kwot wskazanych w ustawie, a pracodawcy mają obowiązek
jego realizacji.
PG: – Sposób przeprowadzenia ustawy
przez Parlament był zdecydowanie dużo
spokojniejszy niż w ubiegłym roku. To się
udało. Sposób wdrażania ustawy budzi
wiele zastrzeżeń, choć też trudno porównywać go z ubiegłym rokiem, bo wówczas
środki były znaczone, a w tym roku ten strumień podwyżkowy jest zupełnie inny. Nie
zmienia to faktu, że problemów nie udało
się uniknąć, a ustawa wciąż generuje wiele
emocji. Tym razem miało być inaczej.

PG: – Jakie kolejne kroki przed Ministerstwem Zdrowia? Podpisywanie aneksów
przez szpitale jest etapem. Jak rozwiążecie
problem „kombinowania” z zaszeregowaniem pracowników, na który od początku
zwracają uwagę np. pielęgniarki?
PB: – Pracujemy nad zmianą rozporządzenia
w sprawie taryfikatora kwalifikacyjnego. Spotykamy się cyklicznie ze środowiskiem pielęgniarek, ponieważ w tej grupie zawodowej są różnice, jeśli chodzi o wykształcenie, a taryfikator
premiuje dodatkowo doświadczenie zawodowe.
Skonsultujemy go jeszcze oczywiście z pozostałymi grupami zawodowymi.
Jesteśmy w stałym kontakcie z Inspekcją
Pracy. Analizujemy zgłoszenia o nieprawidłowościach, które spływają zarówno do Inspekcji,
jak i bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia.
Zapowiedzieliśmy, że będziemy pilnować przestrzegania ustawy i tak się też dzieje.
W połowie sierpnia odbyło się posiedzenie
Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia
w całości poświęcone wdrażaniu ustawy podwyżkowej. Na bieżąco udzielamy wyjaśnień
w zakresie wszelkich wątpliwości związanych
z interpretacją przepisów podwyżkowych. We
wrześniu odbędzie się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu również poświęcone realizacji
podwyżek z udziałem NFZ i Głównego Inspektoratu Pracy. 
•
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Łukasz Jankowski:
Wzięliśmy na sztandary
walkę z hejtem, a sami go
wygenerowaliśmy
To były intensywne trzy miesiące pracy
Łukasza Jankowskiego, nowego szefa Naczelnej
Rady Lekarskiej. Walczy o no-fault, chce
zmian w kształceniu medyków, ale musi też
zmierzyć się z narracją, która dziś przebija się
w mediach społecznościowych. – Atmosfera Twittera
utrudnia nam kontakty z Ministerstwem Zdrowia.
Hejt zabetonowuje nas na swoich pozycjach
– przyznaje w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, w której
wracamy do konferencji dotyczącej kredytów
studenckich oraz tego, co działo się później.

PAULINA GUMOWSKA

Paulina Gumowska, Rynek Zdrowia: – Potrafi pan patrzeć na ochronę zdrowia z perspektywy lotu ptaka?
Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej: – Uczę się tego.

Uważałam wówczas i mówiłem o tym publicznie,
że być może to dobry moment, by ktoś spoza środowiska lekarskiego przejął stery na Miodowej.
Okazało się jednak, że brak tego doświadczenia
jest ograniczeniem.

PG: – A nie jest tak, że bycie lekarzem w naturalny sposób zawęża tę perspektywę? Patrzy
pan na system oczami tylko jednej strony.
ŁJ: – Patrzę na system oczami lekarza praktyka, który sprawnie porusza się w systemie. Znam
też perspektywę pacjenta. To dwa kluczowe elementy tego systemu.

PG: – Dlaczego?
ŁJ: – System ochrony zdrowia to bardzo
skomplikowany mechanizm, perspektywa lekarza-praktyka i pacjenta jest konieczna, by go
zrozumieć. A skupienie się na samej ekonomii
nie rozwiązuje problemów. To, co dobrze wygląda w tabelkach, nie dźwiga konfrontacji z rzeczywistością.

PG: – Adam Niedzielski lekarzem nie jest, co
środowisko medyków przypomina mu przy
każdej dyskusji o reformie ochrony zdrowia.
Naprawdę uważa pan, że tylko lekarz jest
w stanie uzdrowić system?
ŁJ: – Miałem duże nadzieje związane z powołaniem Adama Niedzielskiego na to stanowisko.

PG: – Tego argumentu nie dźwiga jednak
historia. Lekarze mieli przecież lekarkę
– premierkę. Obraz ochrony zdrowia nie
zmienił się w tamtym czasie.
ŁJ: – Idealnym połączeniem byłby więc lekarz
z wykształceniem ekonomicznym, ale nie sadzę,
że Adam Niedzielski zdecydowałby się teraz na
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studia medyczne. A mówiąc poważnie: reforma
systemu jest skrajnie trudna. Kierunek jest wyznaczony, zlokalizowane są problemy, ale nie ma
dziś woli politycznej, żeby się z nimi zmierzyć.
Czas po pandemii był idealnym momentem do
tego, by otworzyć nowy rozdział i powiedzieć:
bierzemy się za to. Ministerstwo tego nie wykorzystało.
PG: – Dotyka pan ważnego tematu: polityki
w ochronie zdrowia. Bez wątpienia ma ona
ogromny wpływ na decyzje podejmowane
na Miodowej. Zawsze tak było. Ale wy – Naczelna Izba – też jesteście elementem tej polityki, też rozgrywacie obecną sytuację politycznie. Wygląda to jak mecz ping-ponga.
Ministerstwo przedstawia pomysł, środowisko natychmiast odbija piłeczkę, torpedując go. Gdy dołożymy do tego personalną
niechęć do Adama Niedzielskiego, trudno
złapać, co jest konstruktywną krytyką, a co
próbą sił.
ŁJ: – Nasze relacje są trudne, ale nie można
mówić o personalnej niechęci. Po prostu brakuje nam zaufania. Minister nadwyrężył je już
w pierwszych miesiącach swojego urzędowania.
Wielokrotnie wypowiadał się w sposób nieakceptowalny o naszym środowisku.
My skupiamy się na merytorycznej ocenie
decyzji resortu. Zwracamy uwagę na ryzyka,
ewidentne szkodliwe skutki, wskazujemy, co
z naszej perspektywy powinno zostać zrobione inaczej, by dobrze zadziałało. Tak jest np.
z no-fault. Resort mówi o kierunku, który oceniamy negatywnie, więc przygotowujemy własny projekt ustawy. Gdy oceniamy działania
resortu dobrze – również głośno o tym mówimy. Ostatnim przykładem jest choćby otwarcie
medykom możliwości zaszczepienia się czwartą
dawką szczepionki przeciwko COVID-19. Apelowaliśmy o rekomendacje i rozszerzenie grupy
mogącej się zaszczepić, a niedługo potem MZ
wyszło z jeszcze szerszym rozwiązaniem.
Jesteśmy otwarci na współpracę, jednak
utrudnia ją postawa ministra zdrowia. Np. słowa, jakie wypowiedział w ostatniej rozmowie
z panią redaktor, jeszcze mocniej podgrzały sytuację.
Minister, zwracając się do rezydentów powiedział, że może nimi dowolnie dysponować, przerzucając ich do szpitali powiatowych, bo płaci za
ich wykształcenie. Czytając te słowa, nie mogłem
zrozumieć, jak mogły one paść z ust urzędującego ministra w wywiadzie, który jak rozumiem,
był autoryzowany.
PG: – Szpitale powiatowe są w kryzysie
kadrowym. Pomysł, by kierować do nich
rezydentów i w ten sposób zasilać je lekarzami, nie jest niczym nowym. Pan sam
był w ministerialnym zespole, który pracował nad ustawą wprowadzającą ten obowiązek. Wtedy był pan za, teraz jest pan
przeciw?
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Łukasz Jankowski,
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Miałem duże nadzieje związane
z powołaniem Adama Niedzielskiego
FOT. Naczelna Izba Lekarska

na to stanowisko. Uważałam wówczas
i mówiłem o tym publicznie, że być
może to dobry moment, by ktoś spoza
środowiska lekarskiego przejął stery na
Miodowej. Okazało się jednak, że brak
tego doświadczenia jest ograniczeniem.

ŁJ: – Nadal jestem zwolennikiem tego, by
część szkolenia specjalizacyjnego odbywała się
w innym szpitalu, a najlepiej w szpitalu powiatowym. Kraje zachodnie pokazują, że zbieranie
doświadczeń z kilku różnych ośrodków daje dobre efekty. Natomiast nasz pomysł został wypaczony przez Ministerstwo Zdrowia.
Rezydenci to nie są zapchajdziury, a ich rolą
nie jest ratowanie systemu. Odwróciliśmy logikę. Nie myślimy o tym, jak powinien wyglądać
system kształcenia rezydentów, myślimy natomiast w jaki sposób, wykorzystując rezydentów,
uratować szpitale powiatowe.
PG: – Przyjmuję pański argument. Natomiast kryzys wymaga stanowczych działań,
a pomysł ministerstwa takim jest. Ma pan
lepszy? Jak zachęcić rezydentów do wybierania powiatowych szpitali?
ŁJ: – W pierwotnej idei nie chodziło nam
o to, żeby wysyłać na siłę rezydentów do wskazanych ośrodków, tylko o to, żeby wpisać do
programów specjalizacyjnych półroczny staż
w ośrodku o innym stopniu referencyjności,
ale przy zachowaniu dobrych warunków finansowych: zwrotu za dojazdy, pomocy w relokacji
na te pół roku.
Dziś system ma oczekiwania wobec rezydentów, nie dając nic w zamian, a oferowane wsparcie finansowe to grosze.
PG: – Trzy miesiące temu został pan prezesem Naczelnej Rady. Jest pan bardzo aktywny i widoczny w mediach. O systemie
no-fault nigdy nie mówiło się tak dużo. Ale
dobrze wiemy, że od samego mieszania
herbata nie stanie się słodsza. Rozbudził
pan oczekiwania i nadzieje środowiska. Pytanie więc o to, co dalej, no-fault nie pociągnie tej kadencji.
ŁJ: – Od tego zaczęliśmy i tym się teraz zajmujemy. Do tej pory samorząd tonął w wielości
inicjatyw. Wszystkie były na pierwszym miejscu,

żadna się nie wybijała. Ja chcę działać po kolei:
temat po temacie. Jestem w mediach, bo tego
oczekuje środowisko, bo głos lekarzy w publicznej debacie jest ważny, a mamy świetną szansę,
żeby nasz głos był słyszalny. Ale jednocześnie nie
chcę być postrzegany jak np. wykonawca znany
tylko z jednej piosenki.
PG: – Trzymając się tego porównania: po
jednym hicie słuchacze oczekują kolejnego.
ŁJ: – Kolejny temat to kształcenie medyków.
Ostatnio spotkałem się z ministrem Czarnkiem. Potrzebujemy szerokiej dyskusji na temat kształcenia medyków, jakości tego kształcenia, na temat liczby lekarzy w systemie ochrony
zdrowia. Kreujemy atmosferę do zmiany tego
systemu i jesteśmy otwarci na różne argumenty i perspektywy.
PG: – Mówi pan o otwartości środowiska,
oburza się pan na słowa Adama Niedzielskiego, a jak pan ocenia to, co się dzieje
w mediach społecznościowych, na Twitterze? Medycy potrafią być bezlitośni w punktowaniu działań Ministerstwa Zdrowia. To,
co wydarzyło się po konferencji na temat
kredytów studenckich i to, jak zostało ocenione wystąpienie prezydentki IFMSA-Poland, było hejtem w czystej postaci.
ŁJ: – Zgadzam się. To było obrzydliwe i nie
boję się użyć tego słowa. Wzięliśmy jako środowisko na sztandary walkę z hejtem, a sami
go wygenerowaliśmy. Patrząc na to, co się działo po konferencji, zastanawiałem się, czy części aktywnych w dyskusji kolegów sami nie powinniśmy zgłosić do komisji ds. walki z hejtem
wobec lekarzy. Granice zostały przekroczone,
a do takich sytuacji w naszym środowisku nie
powinno dochodzić.
Wypowiadanie swoich opinii na Twitterze
nie jest niczym złym, merytoryczna krytyka
– proszę bardzo. Ale dostrzegam też, że Twitter
stał się dla części naszego środowiska księgą

skarg i zażaleń na działanie resortu zdrowia.
Doszliśmy rzeczywiście do absurdalnego momentu, w którym w dobrym tonie jest zanegować jakiś pomysł. Żeby zaistnieć, trzeba agresywnie skrytykować… Nie bez znaczenia jest,
że taka specyfika prowadzenia dyskusji jest,
niestety, zapisana już w kodzie źródłowym samego Twittera.
PG: – Ale to buduje narrację w przestrzeni publicznej, że między resortem a lekarzami jest nieustannie tocząca się wojna,
tymczasem sam pan wielokrotnie powtarzał, że zależy panu na budowaniu relacji
między wami.
ŁJ: – Nie jesteśmy bierni jako środowisko,
mamy aktywnych ludzi, pytanie tylko, czy ta
aktywność idzie w dobrym kierunku. Zadaję sobie to pytanie. Widzę, że niektórzy zbyt mocno
wchodzą w tę „twitterową” rzeczywistość i mam
świadomość, że atmosfera Twittera utrudnia
nam kontakty z resortem. Hejt zawsze zmienia
postrzeganie rzeczywistości, zabetonowuje nas
na swoich pozycjach.
PG: – I co pan z tym zrobi?
ŁJ: – Czeka nas ciężka praca i przekonanie
części kolegów do perspektywy, o której rozmawiamy. Chcę się spotykać z lekarzami, tymi aktywnymi w mediach społecznościowych też, chcę
poznać ich perspektywę, ich punkt widzenia.
PG: – Podtrzymuje pan, że nie zamierza zakładać konta na Twitterze?
ŁJ: – Podtrzymuję.
PG: – A nie boi się pan, że nowi opinio-liderzy, lekarze, którzy dziś mają po kilka,
kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, urosną na tyle, że w następnych wyborach będzie pan musiał z nimi
walczyć o władzę?
ŁJ: – Nie boję się. Po prostu robię swoje.  •
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Grzegorz Gielerak: Wojskowa służba
zdrowia powinna stać się rodzajem
sił zbrojnych
Z prof. Grzegorzem Gielerakiem, pierwszym w historii naszej wojskowej
służby zdrowia generałem broni, rozmawiamy między innymi o tym, jak skuteczniej
stawiać czoła sytuacjom kryzysowym w dobie zagrożeń epidemicznych
i wojny w Ukrainie.

WOJCIECH KUTA

Wojciech Kuta, Rynek Zdrowia: – Został pan
pierwszym w historii naszej wojskowej służby zdrowia generałem broni. Czy awans
na tak wysoki stopień oznaczać będzie też
zmianę funkcji? WIM-em kieruje pan od
15 lat. To dobra okazja do bilansu?
Gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego:
– Mój awans na stopień generała broni – bar-
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dziej niż z planami zmiany miejsca mojej pracy
– wiązałbym z sytuacją międzynarodową, potrzebami w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, a także tym, co wydarzyło się
w Wojskowym Instytucie Medycznym w ciągu
ostatnich 15 lat.
W tym czasie WIM bardzo się zmienił, co
dotyczy nie tylko bazy technicznej, sprzętu, wyposażenia oraz zakresu i jakości udzielanych

świadczeń, ale przede wszystkim zdolności reagowania na szybko zmieniające się i rosnące
potrzeby w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.
W perspektywie najbliższych dni na posiedzeniu Rady Ministrów stanie wniosek o zmianę
statusu WIM na państwowy instytut badawczy,
co wprost przełoży się na dodatkowe zwiększenie
zdolności angażowania się instytutu w działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, państwa. I to jest bardzo dobra dla
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WIM, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa
zdrowotnego Polaków informacja.
To dowodzi, że jeszcze mocniej niż do tej pory
chcemy angażować się w rozwiązywanie kluczowych z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa państwa problemów dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w kraju.
WK: – Od wielu lat wypowiada się pan krytycznie o różnych aspektach funkcjonowania naszej opieki zdrowotnej, przedstawia
swoje koncepcje i propozycje rozwiązań.
Chciałby pan zostać ministrem zdrowia?
Były takie propozycje?
GG: – Oficjalnie nigdy. Natomiast trzy razy
byłem wymieniany w gronie kandydatów na szefa resortu, ale wyłącznie w formie medialnych
spekulacji, dlatego nie będę ich szerzej komentować.
WK: – Największe pana sukcesy w zarządzaniu WIM-em?
GG: – Przede wszystkim inwestycje. Każda
z klinik oraz poszczególne oddziały Instytutu
zostały gruntowanie zmodernizowane i doposażone. Pod względem wartości majątku trwałego
jesteśmy w kraju numerem jeden. Zwiększa to
możliwości opieki nad pacjentami, natomiast
z drugiej strony stwarza personelowi medycznemu bardzo dobre warunki pracy.
Zawsze powtarzam, że moim celem jako dyrektora WIM jest zapewnienie pracownikom takich warunków, by budząc się każdego dni mieli
przeświadczenie, że idą do pracy, a nie do
roboty, bo wybierając pracę, którą się kocha, nie
przepracuje się ani jednego dnia więcej w życiu.
Bez wątpienia bardzo ważna i wielka inwestycja dotyczyła szeroko rozumianej intensywnej terapii – zarówno z perspektywy kliniki
anestezjologii i intensywnej terapii (w chwili
otwarcia był to największy w Polsce, bo 26-łóżkowy kliniczny OIOM), jak też w kontekście
funkcjonowania wszystkich oddziałów i klinik
WIM, których modernizacja zawsze wiązała się
z budową co najmniej 6-łóżkowej sali intensywnego nadzoru.
Dzięki temu mamy dziś ponad 200 łóżek intensywnych, co stanowi około 25 proc. wszystkich
łóżek w Instytucie. Wskazuje to drogę, jaką obraliśmy w WIM – szpital jest przede wszystkim
miejscem leczenia intensywnego i wokół tej idei
buduje swoje kompetencje, organizuje zasoby.
Kolejną bardzo dużą inwestycją, a jednocześnie wartością dodaną stało się stworzenie nowych, komfortowych, a zarazem kompleksowych
– od etapu diagnozowania po różne metody terapii – warunków leczenia onkologicznego wraz
z uruchomieniem radioterapii.
WK: – Wojskowy Instytut Medyczny ratuje
zdrowie i życie żołnierzy. Nie tylko polskich.
Jak doszło do tego, że w tym zakresie staliście się znaną placówką na świecie, między
innymi w USA?

GG: – W ten sposób doszliśmy do naszego kolejnego znaczącego osiągnięcia, czyli stworzenia
Centrum Urazowego na bazie WIM. Początki
tego przedsięwzięcia sięgają 2010 roku, kiedy
zgłosiłem potrzebę uruchomienia takiego ośrodka w Instytucie.
Po pierwsze posiadaliśmy odpowiednie zaplecze dla realizacji takich właśnie zadań. Po drugie
kierowałem się przeświadczeniem, że medycyna
wojskowa to, owszem, leczenie ran postrzałowych, ale – w drugiej kolejności – obrażeń wielonarządowych.
Wyszliśmy z założenia, że w ramach największego szpitala wojskowego w naszej części Europy powinniśmy zbudować jednolitą platformę, na bazie której będziemy szkolić personel
medyczny w trzech zasadniczych obszarach. Są
nimi: szkolenie podstawowe – w oparciu o stworzone w WIM Centrum Kształcenia Podyplomowego; wstępne szkolenie kliniczne w Ośrodku Symulacji Medycznej; po trzecie szkolenie
w ramach jednostek klinicznych wchodzących
w skład Centrum Urazowego, będącego ostatnim
ogniwem kształcenia praktycznego.
Tak powstał kompletny, spójny model szkolenia, który znakomicie się sprawdził, szczególnie
w warunkach dużego zapotrzebowania na odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny kierowany na misje zagraniczne.
Jak szybko bowiem okazało się, zasadniczy
problem z pozyskaniem polskiego personelu medycznego podczas misji w Afganistanie nie polegał na braku adekwatnych do potrzeb środków
finansowych, ale na tym, że ówczesny personel
nie czuł się odpowiednio przygotowany, by zmierzyć się z fachowymi wyzwaniami medycznymi,
jakich obficie dostarczała misja w Afganistanie.
Ostatecznie osiągnęliśmy taką skalę kunsztu
w tym obszarze, że Amerykanie nie mieli nic
przeciwko temu, by nasi lekarze w ich szpitalu polowym w bazie Ghazni stawali przy stole
i operowali żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych.
WK: – Szczególne uznanie zdobyli wśród
amerykańskich specjalistów ortopedzi
z WIM.
GG: – Z czasem w naturalny sposób staliśmy
się partnerem dla największego amerykańskiego szpitala wojskowego w Europie w Landstuhl
– niedaleko Rammstein w Niemczech. W 2010 r.
trzykrotnie odwiedziliśmy ten szpital, aby zapoznać się z ich systemem opieki. Kiedy w Afganistanie zaczęli pojawiać się ranni wśród polskich
żołnierzy, a media krytykowały za niewłaściwą
opiekę wojskową służbę zdrowia, podjąłem decyzję o skróceniu ścieżki uczenia i wyjeździe po
naukę właśnie do szpitala Landstuhl.
Zebraliśmy i udokumentowaliśmy nawet najdrobniejsze szczegóły, a ogrom tych bezcennych
doświadczeń przenieśliśmy do WIM – począwszy od szkolenia personelu, poprzez pracę psychologów, po organizację całej ścieżki pacjenta
trafiającego pod opiekę wojskowej służby zdrowia.

Gen. broni prof. Grzegorz Gielerak

W połowie września może być 20-30 tys.
zakażeń SARS-CoV-2. Czy taka informacja
ma być ponownie powodem strachu,
paraliżu, zamknięcia systemu? Jeżeli
mamy przeżywać kolejne ograniczenie
dostępności świadczeń, czeka nas
katastrofa, choćby z perspektywy długu
zdrowotnego. Jeśli ponownie narośnie,
poważnie utracimy zdolność jego
niwelowania.

– W podejmowanych działaniach
dotyczących profilaktyki nie
widać kompleksowej reformy.
Jednym z kluczowych błędów
w naszej profilaktyce jest to,
że np. osoby 30-letnie – nawet
mające obciążający wywiad
rodzinny w zakresie chorób
układu krążenia – nie mieszczą
się praktycznie w żadnych
programach, chociażby takich jak
40 Plus – mówi prof. Gielerak.
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Efekt był taki, że ponad 95 proc. polskich
żołnierzy rannych na misjach w Afganistanie i ewakuowanych do kraju trafiało do
WIM. Łącznie była to grupa ponad 300 osób
– potężne doświadczenie, a zarazem imponująca
baza danych medycznych.
Na tej właśnie bazie stworzyliśmy bardzo
wartościowy program, którego zadaniem była
poprawa bezpieczeństwa żołnierzy w kołowych
transporterach opancerzonych narażonych na
skutki oddziaływania ze strony improwizowanych ładunków wybuchowych.
Nasz program wskazywał – w oparciu o retrospektywną analizę przypadków obrażeń, którymi wcześniej się zajmowaliśmy – w jaki sposób
należy wzmocnić pojazdy, aby te obrażenia były
możliwie jak najmniej dotkliwe.
W 2017 roku wyniki tego właśnie programu
WIM, funkcjonującego pod akronimem „Afgan”,
zaprezentowaliśmy na Konferencji Amerykańskich Ortopedów Wojskowych. Nasz zespół zdobył wówczas główną nagrodę. Po raz pierwszy od ponad 50 lat w ten właśnie sposób
uhonorowano lekarzy spoza Stanów Zjednoczonych.
WK: – Wracając do pana awansu na stopień generała broni, zapytam wprost: czy
może oznaczać przejście na przykład do Ministerstwa Obrony Narodowej?
GG: – Dzisiaj nasze państwo i siły zbrojne
mają tak duże potrzeby, że ten awans daje wojskowej służbie zdrowia możliwość pozytywnej
odpowiedzi na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
Zarówno pandemia, jak i sytuacja po 24 lutego
2022 r. jasno pokazały, że państwo tej wielkości, o takim położeniu geograficznym jak
Polska, wymaga posiadania nie tylko dużych
zdolności obronnych, ale i bardzo sprawnego
systemu ochrony zdrowia – zwłaszcza w zakresie
reagowania kryzysowego.
W takiej sytuacji nasza wojskowa służba zdrowia – podobnie jak ma to miejsce w Niemczech
czy we Francji – powinna stać się osobnym rodzajem sił zbrojnych, udzielającym w ramach
posiadanych zdolności i kompetencji bezpośredniego wsparcia poszczególnym rodzajom wojsk.
WK: – Dlaczego?
GG: – Ponieważ takie w obecnych czasach
mamy potrzeby. Skala kolejnych kryzysów jasno
pokazuje, że nie ma już miejsca na działania improwizowane, quasi-profesjonalne. Współczesne
zarządzanie kryzysami, które są coraz większe,
globalne i kosztochłonne, będzie się odbywać
– tak wygląda perspektywa najbliższych 10-15 lat
– w warunkach ograniczonych zasobów finansowych i kadrowych.
Dlatego tak bardzo pożądana jest dziś umiejętność organizacji jednostek, podmiotów zajmujących się zdrowiem i opieką w sposób pozwalający optymalnie wykorzystać posiadane
zdolności, możliwości działania.
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– Zawsze powtarzam, że moim celem jako dyrektora WIM
jest zapewnienie pracownikom takich warunków,
by budząc się każdego dnia, mieli przeświadczenie,
że idą do pracy, a nie do roboty, bo wybierając pracę, którą
się kocha, nie przepracuje się ani jednego dnia więcej w życiu
– podkreśla szef Wojskowego Instytutu Medycznego.
Zatem otwiera się przed nami nowy etap, perspektywa myślenia o organizacji i funkcjonowaniu wojskowej służby zdrowia, gdzie z jednej
strony powszechnie obowiązującym standardem
będzie unifikacja i standaryzacja norm wyposażenia i procedur działania, z drugiej centralizacja
i uelastycznienie możliwości korzystania z posiadanych zasobów – zwłaszcza kadry medycznej
– gotowej do podjęcia w każdej chwili interwencji
wielozadaniowych i skalowalnych, adekwatnych
wobec bezpośrednich skutków kryzysu będącego
przedmiotem działań operacyjnych.
WK: – W walce z pandemią koronawirusa
trochę improwizowaliśmy? Sukces czy porażka? Jesteśmy gotowi na ewentualną kolejną falę zakażeń?
GG: – Moją szczegółową opinię na ten temat
przedstawiłem w raporcie pt. „Jak przygotować
polską ochronę zdrowia na kolejne epidemie?”,
opracowanym przez Wojskowy Instytut Medyczny wspólnie z Klubem Jagiellońskim. Wiele
uwag zawartych w tym dokumencie, niestety,
nadal jest aktualnych.
Na pewno ważnym osiągnięciem jest to, że
dzięki zaangażowaniu gremiów eksperckich,
głównie konsultantów w ochronie zdrowia, udało się jasno zdefiniować ścieżkę chorego zakażonego SARS-CoV-2 w systemie. To, na co na
pewno należy jeszcze zwrócić uwagę, to możliwie
najbardziej powszechna dystrybucja informacji
na temat tych rozwiązań, i to zarówno w społeczeństwie, jak i wśród personelu medycznego
oraz zarządzającego w podmiotach leczniczych
i całym systemie ochrony zdrowia.
Takie podejście gwarantuje, że w przeciwieństwie do dotychczasowych złych doświadczeń
będziemy w stanie bardziej efektywnie, niż to
miało miejsce do tej pory, zarządzać zasobami
systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza w części
dotyczącej szpitali, które dotychczas w nadmiernym stopniu, często jako punkty pierwszego
kontaktu zakażonego pacjenta z systemem, były
angażowane w walkę z pandemią, co spowodowało znaczne ograniczenie ich dostępności dla
pozostałych chorych.
Jestem też sceptyczny w kwestii komunikowania społeczeństwu informacji dotyczących zakażeń SARS-CoV-2 w formie: „mamy do czynienia
z kolejną falą pandemii”. Koronawirus stał się
już bowiem jednym z około 200 patogenów
odpowiedzialnych za endemiczne zakażenia górnych dróg oddechowych, co powoduje, że powinniśmy wobec niego stosować normy

postępowania przeciwepidemicznego tożsame
z obowiązującymi w odniesieniu do innych wirusów, np. grypy, RSV.
Otwarte pozostaje więc pytanie, na ile jesteśmy dziś mentalnie przygotowani do tego, aby
w taki właśnie sposób zacząć traktować koronawirusa? Do tego trzeba przygotować cały system
– w tym przede wszystkim procedury reagowania na incydenty zakażeń – i świadomość społeczeństwa.
WK: – To jest aż tak bardzo ważne?
GG: – Tak, ponieważ na przykład w połowie
września może być 20-30 tys. zakażeń SARS-CoV-2 i musimy wówczas wiedzieć, jak system
powinien zareagować i co taka informacja powinna w nas wyzwolić. Czy ma być ponownie
powodem strachu, paraliżu, zamknięcia systemu i powiększania już dziś bardzo niepokojąco dużego długu zdrowotnego?
Dlatego uważam, że już teraz powinniśmy
przygotowywać społeczeństwo do tego, że sama
liczba zakażeń to wskaźnik, który owszem, jest
istotny, ale tak naprawdę nie mówi wszystkiego o skali zagrożenia, z jakim aktualnie, realnie
mamy do czynienia.
O wiele ważniejsza jest informacja np. w formie skumulowanego wskaźnika nadającego szerszy kontekst, sens interpretacji epidemicznej
rzeczywistości – złożonego z danych zawierających np. liczbę hospitalizacji, wolnych łóżek
w szpitalach, zgonów czy osób wymagających
oddechu wspomaganego z powodu COVID-19.
To są kluczowe elementy. W ślad za nimi muszą iść działania ograniczające negatywne skutki związane z zakażeniami w odniesieniu do
populacji szczególnie narażonej na zdrowotne
konsekwencje infekcji. Chodzi między innymi
o realizację programu szczepień wśród osób powyżej 60. roku życia, pacjentów z niedoborami
odporności czy podopiecznych DPS-ów.
Jeżeli wskutek przewidywanego jesiennego wzrostu liczby zakażeń mamy przeżywać kolejne ograniczenie dostępności
świadczeń, czeka nas katastrofa, choćby
z perspektywy wspomnianego długu zdrowotnego. Jeśli ponownie narośnie, poważnie utracimy zdolność jego niwelowania.
WK: – Z długiem zdrowotnym „zaciągniętym” w czasach pandemii od początku kiepsko sobie radzimy.
GG: – Uważam, że o długu zdrowotnym musimy rozmawiać także w kontekście ograniczeń,
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z jakimi od lat mamy do czynienia w Polsce, jeśli
chodzi o dostęp do szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, dotyczącej na przykład najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych.
WK: – Jest program Profilaktyka 40 Plus,
pojawiają się dodatkowe badania diagnostyczne w POZ. Coś się dzieje.
GG: – Rzeczywiście, „coś się dzieje” to właściwe
określenie. Tyle że nie widzę w tym kompleksowej reformy. Profilaktyka nie może być
traktowana sektorowo, jako wyodrębniony z całości wątek. Musi natomiast stanowić
pakiet przemyślanych działań i rozwiązań obejmujących całe społeczeństwo, tj. zarówno dzieci
i młodzież, osoby aktywne zawodowo, jak i osoby
starsze, motywujących w swoisty sposób każdą
z tych grup do zachowań prozdrowotnych, w tym
do prowadzenia właściwego stylu życia.
Prawdziwą profilaktykę zaczniemy realizować dopiero wtedy, gdy systemowo zdefiniujemy
podstawowe, populacyjne czynniki ryzyka określonych chorób i przestaniemy odnosić te czynniki tylko do wybranych grup. Dzisiaj jednym
z kluczowych systemowych błędów w naszej profilaktyce jest to, że na przykład osoby 30-letnie
– nawet mające obciążający wywiad rodzinny
w zakresie chorób układu krążenia – nie mieszczą się praktycznie w żadnych programach, chociażby takich jak 40 Plus. Ów 30-latek, chcąc
dziś poddać się badaniom profilaktycznym,
jest ustawiany w tej samej kolejce, co pacjenci chorzy.
Jeżeli nie otworzymy się na profilaktykę jako
osobny, równoległy do medycyny naprawczej
dział systemu opieki zdrowotnej, nadal będziemy mieli ogromny problem z możliwie wczesnym rozpoznawaniem i zapobieganiem wielu
chorobom, przez co dobre, oczekiwane efekty
profilaktyki zdrowotnej będą mocno ograniczone.
Z pełną determinacją powinniśmy dążyć do
rozwiązań, które przywrócą właściwe relacje pomiędzy medycyną naprawczą a działaniami skupionymi na zapobieganiu występowaniu chorób
i ich skutków. Także do ograniczenia wysokiej
zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób cywilizacyjnych oraz związanych z tym rosnących kosztów wysokospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego.
Oczywiście cieszę się, że Narodowy Fundusz
Zdrowia realizuje obecnie ok. 10 programów
profilaktycznych. Natomiast jeśli spojrzymy na
roczną śmiertelność związaną z chorobami, które te programy obejmują, wówczas okaże się, że
mamy do czynienia z kilkoma-kilkunastoma
tysiącami zgonów w ciągu roku. Tymczasem
tylko z powodu udarów i zawałów serca
w 2019 r. zmarło blisko 210 tys. osób.
To pokazuje, że wspomniane programy profilaktyczne NFZ nie obejmują w należyty sposób
prewencji zdarzeń w związku ze schorzeniami,
które odpowiadają za najwyższą śmiertelność
w populacji. Krótką mówiąc, gubimy priorytety.

WK: – W kontekście walki z pandemią wskazał pan na znaczenie opieki ambulatoryjnej. Od lat mówimy o konieczności znacznie lepszego koordynowania kluczowych
ogniw systemu: szpitalnictwa, AOS i POZ,
a także o postulowanym przechodzeniu
szerszego zakresu świadczeń ze szpitali do
trybu ambulatoryjnego. Nie wygląda to
najlepiej. Dlaczego?
GG: – Aby znacznie skuteczniej przenosić
świadczenia ze szpitali do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ambulatoria muszą posiadać
ku temu odpowiednie narzędzia. Jako praktyk
mogę powiedzieć, że mamy naprawdę wiele trudnych sytuacji klinicznych, między innymi spowodowanych długiem zdrowotnym, o którym
tak dużo dziś mówimy, a także generalnie złym
stanem zdrowia Polaków.
Nasze społeczeństwo jest schorowane. Na podstawie wskaźnika utraconych lat życia w zdrowiu można oszacować, że od mieszkańców
państw Europy Zachodniej statystycznego Polaka dzieli jeszcze ponad dekada. To oznacza, że
dla wielu rodaków pierwszy kontakt z systemem ochrony zdrowia wymaga dostępu
do rozbudowanej bazy diagnostycznej, a ta
związana jest przede wszystkim z lecznictwem szpitalnym.
Tu znowu nawiążę do profilaktyki – jeżeli wiele chorób oraz problemów zdrowotnych
identyfikowalibyśmy wcześniej, niż dzieje się to
obecnie, dla znacznie mniejszej liczby Polaków
ten pierwszy kontakt z systemem oznaczałby
konieczność hospitalizacji. Zatem ograniczenie
liczby hospitalizacji może, a nawet powinno być
brane pod uwagę pod jednym wszak warunkiem
– wcześniejszego dostosowania możliwości ambulatoryjnej opieki podstawowej oraz specjalistycznej do realizacji kompleksowych, zaawansowanych metod diagnostyki oraz interwencji
terapeutycznych.
WK: – Z długiem zdrowotnym radzimy sobie słabo, profilaktyka leży, przenoszenie
świadczeń ze szpitali do opieki ambulatoryjnej też nie bardzo nam wychodzi. To
może w opiece zdrowotnej nad uchodźcami
z Ukrainy odnieśliśmy sukces?
GG: – Połowiczny. Pod względem otwartości
systemu ochrony zdrowia, jego finansowania dla

– Skala kolejnych kryzysów
pokazuje, że nie ma już miejsca
na działania improwizowane.
Dlatego wojskowa służba
zdrowia powinna stać się
osobnym rodzajem sił zbrojnych
– zaznacza gen. broni
prof. Grzegorz Gielerak.

uchodźców z Ukrainy możemy mówić o sukcesie.
W krótkim czasie zmieniono przepisy, wydzielono dodatkowe środki finansowe, dzięki czemu
większość negatywnych czynników związanych
z kryzysem migracyjnym nie wpłynęła w odczuwalny sposób na dostępność świadczeń zdrowotnych dla polskich pacjentów.
Z drugiej strony, niestety, muszę podtrzymać to, co przedstawiłem już w pierwszych
dniach po napaści Rosji na Ukrainę, w koncepcji przygotowania oraz organizacji systemu
ochrony zdrowia w warunkach napływu uchodźców wojennych. Postulowałem w niej m.in. potrzebę zawiązania modelu opieki opartego na
centrach pomocy medycznej – wydzielonych na
terenie powiatów i województw podmiotach leczniczych, których zdolności oceniane zakresem
udzielanych świadczeń medycznych gwarantują najlepsze dopasowanie do potrzeb całkowicie
nowej – z punktu widzenia dotychczasowych
doświadczeń rynku medycznego w Polsce – populacji pacjentów.
Prowadzenie działalności leczniczej wobec
imigrantów powinno uwzględniać ich wyjściowo zdefiniowane potrzeby, a także okoliczności,
w jakich będą one zaspokajane. Za pewnik musimy przyjąć, że w większości przypadków
chorzy nie dysponują jakąkolwiek dokumentacją medyczną, fachowo potwierdzoną
informacją na temat przebytych zabiegów, procedur diagnostycznych czy przewlekle przyjmowanych leków, co samo w sobie stawia podmiotowi
leczniczemu, do jakiego trafi pacjent, dodatkowe
wymagania.
Jeśli więc chcemy, aby udzielana na etapie
opieki podstawowej pomoc była możliwie kompletna, ograniczając krążenie zagubionego pacjenta w systemie, z następczym ryzykiem destabilizacji stanu jego zdrowia skutkującym np.
wizytą w SOR, musimy zadbać, aby podmioty
w tym uczestniczące dysponowały możliwie szerokimi zdolnościami wyjściowej oceny chorego.
Ważna jest też m.in. pozbawiona barier językowych i kulturowych fachowa komunikacja
z chorym.
Wiedza i doświadczenie wsparte możliwościami wykonania w miejscu celowych badań
diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie z równoczesnym określeniem stopnia zaawansowania choroby stanowią o sukcesie
proponowanego – opartego na wybranych centrach diagnostycznych – modelu opieki.
Obecny kryzys migracyjny dodatkowo powinien wzmacniać nasze przekonanie o konieczności nieustannego podejmowania wysiłków
zmierzających do optymalizacji sposobu i warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Nie powinniśmy więc pozwolić zamknąć się
w bańce naszych ograniczeń i lęków, tracąc w ten
sposób szansę na przeprowadzenie koniecznych
działań naprawczych oraz reform, których katalog rzeczowy najbardziej kardynalnych potrzeb
jest od dawna doskonale znany. 
•
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Paweł Kikosicki: E-zdrowie się
nie zatrzymuje. Co nas czeka?
Jakie funkcje zyska
Internetowe Konto
Pacjenta i e-recepta?
Co nowego w aplikacji
mojeIKP? Czym będzie
elektroniczny System
Wspomagania
Decyzji Lekarza?
Z Pawłem Kikosickim,
dyrektorem Centrum
e-Zdrowia, rozmawiamy
o najbliższych etapach
cyfrowej rewolucji
w opiece zdrowotnej.

WOJCIECH KUTA
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FOT. Centrum e-Zdrowia

Wojciech Kuta, Rynek Zdrowia: – Podczas
czerwcowej konferencji w Warszawie zapowiedział pan poszerzenie elektronicznej
dokumentacji medycznej o e-karty urodzenia i zgonu, a także o dane dotyczące stanu
zdrowia Polaków, między innymi związane
z alergią. Jakie jeszcze dane o naszym zdrowiu będą dołączane w kolejnych dokumentach w ramach EDM?
Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum
e-Zdrowia: – Mowa tu o danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie e-zdrowie
(P1) oraz o sposobie i terminach przekazywania
tych danych do Systemu Informacji Medycznej
(SIM). Obecnie do SIM są przekazywane takie
dokumenty jak: e-recepty, e-skierowania, a także
indeksy elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), przekazywane przez usługodawców
w związku z raportowaniem do SIM komunikatów dotyczących zdarzeń medycznych.
Taki obowiązek spoczywa na wszystkich podmiotach leczniczych bez względu na sposób ich
finansowania, jak również na podwykonawcach.
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Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum
e-Zdrowia, działając zgodnie z wytycznymi zespołu powołanego przez Komisję Europejską,
stale rozszerza pakiet danych podlegających digitalizacji.
Pozwoli to zwiększyć dostępność, interoperacyjność, a co za tym idzie – przejrzystość informacji przekazywanych do SIM, co w konsekwencji powinno przełożyć się na usprawnienie
pracy personelu medycznego, ułatwienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i, co
najważniejsze, ograniczanie kosztów związanych
z jej udostępnianiem.
Wśród danych, które w najbliższym czasie
pojawią się w SIM (na podstawie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
3 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie
informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej), poza wspomnianymi danymi o alergiach, są
między innymi:
• zaktualizowane dane służące identyfikacji
podmiotu medycznego (numery PESEL
i NIP),
• dane dotyczące wyrobów medycznych,
• informacje o ciąży, implantach, grupie
krwi,
• informacje o rozpoczęciu i zakończeniu.
hospitalizacji, a także rehabilitacji leczniczej.
Należy podkreślić, że dostęp do danych medycznych jest bezpieczny i ściśle kontrolowany,
a ich udostępnianie, poza wyjątkowymi sytuacji,
jak nagła potrzeba ratowania życia, odbywa się
za zgodą samego pacjenta.
WK: – We wrześniu br. ma ruszyć pilotaż
elektronizacji medycyny szkolnej. Ile placówek oświatowych oraz jakie dane obejmie
pilotaż? Jak długo potrwa? Jaki jest terminarz docelowego objęcia tych informacji
systemem e-zdrowia – w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP)?
PK: – Pilotaż e-medycyny szkolnej to kolejny, po pilotażu centralnej e-rejestracji, ważny projekt, który realizujemy w tym roku.
Chcielibyśmy, by testy oprogramowania wystartowały po wakacjach i potrwały cały rok
szkolny.
Szczegółowe informacje o terminie pilotażu,
jego przebiegu oraz liczbie objętych nim placówek edukacyjnych, zostaną określone przez
Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz
Zdrowia. Dane z e-medycyny szkolnej, w tym
w szczególności dane dotyczące badań profilaktycznych, zasilą system e-zdrowie (P1).

WK: – Czy podobny pilotaż będzie dotyczył także digitalizacji danych z zakresu
medycyny pracy? Jakie są przewidywane
terminy wdrażania e-dokumentów w tym
zakresie?
PK: – Uruchomienie każdego kolejnego systemu i rozwiązania IT wymaga ogromnych
nakładów pracy, nie tylko po stronie Centrum
e-Zdrowia, ale także środowiska medycznego
i dostawców oprogramowania, którzy muszą
zaimplementować nowe funkcjonalności zgodnie z przedstawionymi przez nas wytycznymi
i założeniami.
Równie istotne są prace pozostałych podmiotów, które regulują zasady funkcjonowania całego sektora ochrony zdrowia, jak również zasady
przeprowadzania pilotaży, a następnie wdrożenia nowych rozwiązań IT.
Chcielibyśmy, by jeszcze w tym roku wystartował pilotaż (elektronizacji – red.) medycyny pracy, dlatego w planach na najbliższe
miesiące mamy przeprowadzenie niezbędnych
prac przygotowawczych, tak by być gotowym ze
startem projektu.
W ramach medycyny pracy elektronizacja ma
objąć skierowanie, orzeczenie oraz zalecenia.

Paweł Kikosicki,
dyrektor Centrum e-Zdrowia

Polska należy do czołówki państw
europejskich, takich jak Dania czy
Szwecja, gdzie poziom wystawianych
e-recept wynosi powyżej 95 proc.
Kolejnym krokiem jest elektronizacja
recepty transgranicznej. Aktualnie
finalizujemy prace w tym zakresie.

WK: – Jakie jeszcze poszerzenie danych dostępnych na IKP jest planowane w najbliższym czasie?
PK: – Wkrótce wystartuje również pilotaż
centralnej e-rejestracji. Zaczynamy od wąskiego
zakresu świadczeń – poprzez IKP będzie można się zapisać do kardiologa oraz na rezonans
magnetyczny i tomografię komputerową. Wezmą w nim udział wyłonione w kwietniowym
naborze podmioty z powiatu siedleckiego oraz
Łodzi. Obecnie trwają prace techniczne. E-rejestracja ma zwiększyć dostępność świadczeń
medycznych.
Pacjent będzie sam umawiał się na świadczenie bez konieczności wizyty w placówce. W jednym miejscu, 24 godziny na dobę
i przez 7 dni w tygodniu będzie miał informacje
o wszystkich wolnych terminach, podmiotach i lekarzach realizujących dane świadczenia. Skróci
się też czas oczekiwania na wizytę, gdyż ograniczy
się liczba niewykorzystanych terminów.
Listy rezerwowe będą zarządzane przez
automat, który poinformuje pacjenta SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mojeIKP
o możliwości rejestracji. Na tym rozwiązaniu skorzystają też podmioty, gdyż e-rejestracja
odciąży personel, umożliwiając przekierowanie
zasobów do innych obszarów.
W tym obszarze staramy się działać dwutorowo. Po pierwsze, o co apelują także sami

Transgraniczna e-recepta umożliwi zagranicznym pacjentom
zrealizowanie e-recepty w polskiej aptece, a także polskim pacjentom
realizację e-recepty w wybranych krajach.
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Chcielibyśmy, by jeszcze w tym
roku wystartował pilotaż
elektronizacji medycyny
pracy, który obejmie cyfrowe
skierowanie, orzeczenie oraz
zalecenia – informuje
Paweł Kikosicki.

Nowe e-wydanie

https://rynekzdrowia.publuu.com/
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pacjenci, udostępniamy kolejne funkcjonalności
związane m.in. z leczeniem farmakologicznym
– w tym roku uruchomiliśmy m.in. możliwość
ustawienia przypomnienia o wzięciu leku.
Chcemy także, by pacjent otrzymywał powiadomienie z systemu o konieczności wykupienia leku, nim minie 30-dniowy okres
ważności e-recepty. Będziemy także udostępniać pacjentom kolejne dane o zdarzeniach medycznych. Po drugie, rozwijamy profilaktykę,
która w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu.
Na całym świecie promuje się aktualnie rozwiązania zachęcające użytkowników do „wstania
z kanapy” i podjęcia aktywności fizycznej, jak
również zmiany nawyków żywieniowych. My też
staramy się wpisać w ten trend i w ostatnim czasie, w ramach aplikacji mojeIKP, umożliwiliśmy
dostęp do portalu Diety NFZ oraz uruchomiliśmy krokomierz, czyli rozwiązanie, dzięki któremu możemy sami śledzić liczbę wykonanych
każdego dnia kroków.
Wkrótce z aplikacją mojeIKP będzie można też trenować – umożliwi to nowa funkcjonalność „8 tygodni do zdrowia” z bezpłatnymi planami treningowymi. Ponadto
w aplikacji mojeIKP użytkownik znajdzie numery telefonów, które ratują życie – są one dostępne bez logowania z ekranu startowego. Wraz
z ratownikami medycznymi pracujemy też nad
zupełnie nową funkcjonalnością, czyli pierwszą
pomocą. Dowiemy się, jak postępować w sytuacjach kryzysowych, np. zatrzymania serca, podejrzenia udaru czy po wypadku.
WK: – Czy, a jeśli tak, to w jakim kierunku
będą poszerzane funkcjonalności związane
z elektroniczną receptą?
PK: – Wdrożenie e-recepty w Polsce oraz jej
upowszechnienie jest niewątpliwym sukcesem.
Od momentu uruchomienia systemu do dziś
wystawiono ponad 1 mld e-recept dla ponad
33 mln pacjentów. Polska należy do czołówki państw europejskich, takich jak Dania czy
Szwecja, gdzie poziom wystawianych e-recept
wynosi powyżej 95 proc. Kolejnym krokiem jest
elektronizacja recepty transgranicznej. Aktualnie finalizujemy prace w tym zakresie.
Wdrożenie e-recepty transgranicznej
umożliwi zagranicznym pacjentom, z poszczególnych państw członkowskich, zrealizowanie
e-recepty w polskiej aptece, a także polskim pacjentom realizację e-recepty w wybranych krajach. Rozpoczęcie wymiany uzależnione jest od
decyzji KE.
W tej chwili przygotowujemy się do testów
z innymi krajami obecnie obsługującymi e-recepty transgraniczne. Planujemy także rozszerzenie funkcjonalności e-recepty oraz rozwinięcie e-skierowania – aktualnie trwa analiza
w kierunku rozszerzenia katalogu świadczeń, dla
których będzie można wystawiać e-skierowanie.
WK: – Także w czerwcu zapowiedział pan
wprowadzenie elektronicznego Systemu

Wspomagania Decyzji Lekarza. Proszę
o więcej szczegółów – jakie narzędzia zostaną wdrożone w ramach tego rozwiązania? Jakie są główne cele tego wdrożenia,
kto oraz w jakim zakresie będzie z niego korzystał i jaki jest terminarz wprowadzania
tego systemu do praktyki?
PK: – Rozwój sztucznej inteligencji (AI) oraz
analiza dużych zbiorów danych są kolejnymi
ważnymi elementami wdrażania e-zdrowia.
Sztuczna inteligencja ma duży potencjał, który odpowiednio wykorzystany może zwiększyć
skuteczność profilaktyki i leczenia oraz odciążyć
pracę kadry medycznej, co jest szczególnie ważne
w obliczu istniejących deficytów w zakresie personelu medycznego czy wobec rosnących potrzeb
społeczeństwa związanych z szybkim postępowaniem procesu jego starzenia.
Sztuczna inteligencja w medycynie ma zastosowanie nie tylko w procesie diagnozowania,
leczenia czy monitorowania pacjentów. Centrum e-Zdrowia w ramach Krajowego Planu
Odbudowy (KPO) planuje realizację Systemu
Wspomagania Decyzji Lekarza – dużego
projektu opartego na sztucznej inteligencji.
System ma na celu agregację danych pochodzących z różnych urządzeń wykonujących pomiary medyczne lub pomiary związane z trybem życia. Dane te trafią (poprzez API)
na Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
Możliwe będzie agregowanie wyników, przetwarzanie i przygotowywanie informacji wspierających – pacjenta w zdrowym trybie życia oraz
lekarza/koordynatora opieki (wsparcie lekarza)
w podejmowaniu decyzji dotyczących działań
profilaktycznych czy wskazania odpowiedniego leczenia.
Drugim zadaniem systemu będzie pobieranie i przetwarzanie dokumentacji wykonywanych badań laboratoryjnych oraz badań
obrazowych pacjenta w celu inteligentnego wyszukiwania m.in. zmian nowotworowych, wskazań w kierunku badania cukrzycy czy zmian
w komórkach.
Wynikiem analizy będzie przygotowanie raportu i powiadomienie personelu medycznego o zmianach w stanie zdrowia pacjenta
w celu wsparcia decyzji dotyczącej zleceń dodatkowych badań, rozpoczęcia/zmiany leczenia czy
rehabilitacji pacjenta.
Realizacja tego projektu zaplanowana jest
na lata 2022-2026, ale jego start jest uzależniony od uruchomienia środków w ramach KPO.
Należy podkreślić, że wdrażanie na szeroką
skalę rozwiązań z obszaru AI w systemie zdrowia wymaga sprawnego dostępu do dużej, dobrej
jakości danych. Dane te muszą być wiarygodne, a także porównywalne i zrozumiałe dla algorytmu. Dane medyczne obecnie gromadzone
w dokumentacji medycznej są słabo ustrukturyzowane. Dlatego konieczne są dalsze działania
w obszarze techniczno-organizacyjnym, m.in.
zwiększenie interoperacyjności i poprawa jakości danych. 
•
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Krzysztof Groyecki:
Właściwą strategią jest przenoszenie
kolejnych aplikacji do chmury
Rozwiązania chmurowe są oparte o koncepcję pay
as you go, co oznacza, że opłaty rosną w miarę
wzrastającego wykorzystania zasobów. Natomiast
w przypadku tzw. rozwiązań on premise nakłady
na konieczną infrastrukturę trzeba ponieść od razu
– zaznacza Krzysztof Groyecki, wiceprezes
Asseco Poland.

Piotr Wróbel, Rynek Zdrowia: – Które z cyfrowych rozwiązań systemowych wymagają dzisiaj szczególnej uwagi, by nie utracić
tempa informatyzacji w ochronie zdrowia?
Krzysztof Groyecki, wiceprezes Asseco
Poland: – Ważnym zadaniem jest jak najszersza digitalizacja dokumentacji medycznej oraz
skuteczna jej wymiana pomiędzy jednostkami
leczniczymi. Być może konieczne jest tu sięgnięcie po wymagania i zachęty.
Rozwiązania, które można wskazać to: wprowadzenie elektronizacji dokumentacji jako
jednego z kryteriów jakościowych przy ocenie
szpitala przez Centrum Monitorowania Jakości, wprowadzenie wymogu cyfryzacji do umów
z płatnikiem lub wprowadzenie rozliczania
świadczeń zdrowotnych jedynie poprzez przygotowaną przez jednostkę leczniczą dokumentację medyczną.
Elementem zachęcającym do cyfryzacji powinny być działania ukierunkowane na uproszczenie procesu, m.in. znoszenie niepotrzebnych

ograniczeń i barier związanych z wymianą informacji, jak np. bardzo wąskie okno czasowe
na przekazanie danych do P1, które drastycznie
ogranicza możliwość współdzielenia danych archiwalnych. Także standaryzacja prowadzonych
dokumentów, bo nadal wiele z nich nie doczekało się ustandaryzowanych szablonów.
Warto również myśleć np. o włączeniu do systemu wymiany informacji platform regionalnych i pełnym wykorzystaniu ich potencjału.
Dotychczas nie znalazły one miejsca w architekturze platformy P1.
PW: – Dostawcy rozwiązań dla szpitali
wskazują na potencjał chmurowych repozytoriów. W jakim zakresie szpitale, placówki
medyczne mogą dzisiaj z nich korzystać, jakie czynniki będą miały wpływ na ich upowszechnienie?
KG: – Tu ważna jest dostępność aplikacji pracujących w chmurze. Często mylimy kolokacje,
czyli instalacje dotychczasowej aplikacji na serwerach innej firmy, z rozwiązaniem chmuro-

wym, które wymaga co najmniej znaczącej modyfikacji aplikacji. Taka powinna być oparta
o mikroserwisy, dokery, architekturę multitenant i security by design/default. Dopiero wtedy
możemy mówić o prawdziwej chmurze i w pełni
wykorzystywać jej zalety.
Na rozwój repozytoriów chmurowych będą
miały wpływ elementy związane z cyberbezpieczeństwem. Dobre, sprawdzone rozwiązanie
chmurowe poddawane audytom bezpieczeństwa
oraz projektowane z myślą o ochronie przetwarzanych danych rozwiązuje problem bezpieczeństwa. Zaletą tych rozwiązań chmurowych jest
też nadzór informatyków zapewniający ciągły
dostęp do usług na poziomie bardzo trudnym
do osiągnięcia w oparciu o instalacje lokalne.
Istotna jest efektywność ekonomiczna rozwiązania. Rozwiązania wykorzystujące chmurę są oparte
o koncepcję pay as you go, co oznacza, że opłaty za
korzystanie z chmury rosną w miarę wzrastającego
wykorzystania zasobów chmurowych.
Natomiast w przypadku tak zwanych rozwiązań on premise nakłady na konieczną infrastrukturę trzeba ponieść od razu. Ponadto, często
zarządzający nie biorą pod uwagę kosztów dodatkowych związanych z zakupem sprzętu, takich
jak koszt przeprowadzenia postępowania, protesty, rozprawy w KIO oraz rzeczywistych kosztów
utrzymania, zaczynając od niezbędnej powierzchni w serwerowni, poprzez energię elektryczną, na
wynagrodzeniach personelu IT kończąc.
Uważam, że właściwą strategią jest stopniowe przenoszenie kolejnych aplikacji do chmury.
Dokładnie taką strategię obraliśmy jako Asseco,
w pierwszej kolejności przenosząc do chmury rozwiązania typu EDM, następnie Zdarzenia Medyczne, a ostatnio wprowadziliśmy moduł e-ankiety.
PW: – Wspomniał pan o cyberbezpieczeństwie. Czy placówki medyczne są dzisiaj
lepiej przygotowane do ochrony danych
wrażliwych?
KG:– Zapewnienie cyberbezpieczeństwa to
działanie, które przypomina zabawę w policjantów i złodziei. Dane są coraz lepiej zabezpieczane,
a złodzieje niestety cały czas doskonalą swój warsztat. Zatem właściwie postawione pytanie jest takie:
Czy jednostki lecznicze są gotowe do ciągłego procesu doskonalenia swoich systemów zabezpieczeń
zarówno od strony sprzętowej, kompetencji ludzi
i codziennych procesów budowania i monitorowania bezpieczeństwa informatycznego?
Oczywiście jest wielu dyrektorów jednostek
leczniczych, którzy mogą w miarę spokojnie
spać, ponieważ posiadają dość liczne zespoły informatyczne oraz budżety na inwestycje
w niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Obawiam
się niestety, że dużo jednostek leczniczych nie
ma pracowników, by w pełni zadbać o bezpieczeństwo danych ani infrastruktury sprzętowej.
Ostatnio ogłoszony program Ministerstwa Zdrowia i NFZ mający na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w szpitalach jest chyba pewną
odpowiedzią na tę moją obawę. 
•
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Dr Krzysztof Łanda (pierwszy z prawej) był wiceministrem zdrowia w latach 2015-2017.

Krzysztof Łanda:
Podniesienie płacy
minimalnej to polityka
– Nie ma takiego „cudotwórcy”, który by dokonał
prawidłowej taryfikacji w oparciu o rachunek
kosztów – mówi w rozmowie z Rynkiem Zdrowia
były wiceminister zdrowia dr Krzysztof Łanda*. Jego
zdaniem „Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji nie powinna brać się za realizację
zadań, do których nie jest predestynowana”.
– Powinna zajmować się pojedynczymi
świadczeniami zdrowotnymi, a nie polityką
– podkreśla.

LUIZA JAKUBIAK

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: – Ostatnie dni to zamieszanie wokół wypłaty wyższych wynagrodzeń pracownikom szpitali
w związku ze wzrostem płacy minimalnej
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w ochronie zdrowia. Pieniądze na wzrost wynagrodzeń miała zapewnić zmiana wycen
świadczeń, oparta o rekomendacje Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Pan wskazuje, że u podłoża problemu jest to,
że taryfikacją zajęła się AOTMiT.
Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia
w latach 2015-2017: – Po pierwsze zlecenie dla
AOTMiT wykracza poza taryfikację poszczególnych świadczeń i de facto dotyczy zasad finansowania świadczeniodawców w systemie opieki
zdrowotnej, a to nie ma wiele wspólnego z misją
agencji. To nie jest zadanie dla agencji oceny
technologii medycznych, bo nie ma w tym nauki,
natomiast jest wiele polityki, a więc zleceniem
powinno się zająć MZ z NFZ – mają do tego
departamenty finansowe.
Po drugie zawsze będą błędy, jeżeli taryfikacji dokonuje się metodą analizy kosztów. Nie
ma czegoś takiego jak prawidłowa taryfa, jeśli nie jest ustalana w wyniku gry rynkowej.
Prawidłową taryfę czy prawidłową cenę może
ustalić wyłącznie rynek. Trudno zatem mówić
o prawidłowej wycenie na podstawie analizy
kosztów.
Podam przykład: kiedy producentka jajek
idzie na targ i chce ustalić cenę jajka, to patrzy,
jaka jest konkurencja i czy zbliża się Wielkanoc,
czy nie. Jeżeli podaż jest duża, to cenę obniża. Jeżeli podaż jest mała, a popyt duży, to cena
idzie w górę. Natomiast z pewnością nie robi
tego w oparciu o szczegółową analizę funkcjonowania kurnika, czyli na rzecz wyceny jajka nie
przeprowadza szczegółowej analizy, ile zapłaciła za deski do jego budowy, ile za koguta, ile za
karmę i tak dalej.
Kiedy jako wiceminister zdrowia byłem odpowiedzialny za AOTMiT, wyceny były dokonywane przede wszystkim metodą popytowo-podażową. Zaś analizy kosztów dla pojedynczych
świadczeń stanowiły tylko materiał pomocniczy.
Agencja wciąż twierdzi, że wykorzystuje przy
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taryfikacji metodę popytowo-podażową. Ale ja
bardzo w to wątpię, ponieważ to, co obserwowałem z przekazów z konferencji prasowej, nadal
oparte jest na analizie kosztów.
Nie ma takiego „cudotwórcy”, który by dokonał prawidłowej taryfikacji w oparciu o rachunek kosztów. Równie dobrze minister zdrowia
może po prostu spod dużego palca ustawić sobie taryfy i na jedno wyjdzie. A przecież w Polsce tak może. Natomiast czy to rzeczywiście
odpowiada realiom na rynku świadczeń zdrowotnych?
LJ: – To może AOTMiT nie powinna zajmować się taryfikacją?
KŁ: – Przede wszystkim AOTMiT nie powinna brać się za realizację zadań, do których nie
jest predestynowana. Powinna zajmować się pojedynczymi świadczeniami zdrowotnymi, a nie
polityką. W tym przypadku AOTMiT próbuje poradzić sobie de facto z całym systemem,
a ten system, niestety, jest bardzo skomplikowany, scentralizowany, upolityczniony i osiada
jak kompost.
Na świecie agencja HTA ma jedną funkcję, tak
jak na przykład SMC w Szkocji, PBAC w Australii czy NICE w Wielkiej Brytanii – obsługę procesu refundacji, który jest dobrze opisany, bazuje
na podstawach czysto naukowych i danych zrealizowanych, takich jak dane kosztowe czy dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa leków czy
wyrobów medycznych. Bazując na tym, agencje
HTA doradzają ministrowi zdrowia w podejmowaniu decyzji refundacyjnych.
To, co się stało w Polsce za ministra Arłukowicza, czyli połączenie agencji HTA z agencją
taryfikacji, uważam za błąd. A przypominam, że
Arłukowicz swego czasu mówił, że NFZ z jednej strony płaci za świadczenia i ten sam NFZ
ustala cenę, po której płaci. De facto niewiele się
zmieniło, bo jeżeli agencja taryfikacji, która jest
połączona z agencją HTA, jest podległa ministrowi zdrowia, a NFZ też jest podległy ministrowi zdrowia, to jak było centralne sterowanie, tak
dalej jest. Wszystko jest w jednym ręku, a minister próbuje grać na 50 fortepianach. Biega
od jednego fortepianu do 30., potem wraca do
drugiego, i tak na okrągło. Żadna dobra melodia z tego wyjść nie może. Co więcej, agencja
HTA kiedyś szerzej zajmie się oceną zawartości
koszyka świadczeń gwarantowanych, a wtedy
da o sobie znać oczywisty konflikt interesów
i wartości pomiędzy decyzjami refundacyjnymi
i cenowymi. Nie tędy droga.
LJ: – To kto powinien zająć się taryfikacją?
KŁ: – Taryfikacją świadczeń zdrowotnych powinna się zająć niezależna politycznie Agencja
Taryfikacji. Pomiędzy agencją HTA i agencją taryfikacji powinno panować zdrowe napięcie, wynikłe ze swoistego „benchmarkingu”. Natomiast
analizą systemowych konsekwencji podjętych
decyzji politycznych oraz projektowaniem systemu finansowania świadczeniodawców i świad-

czeń zdrowotnych powinno się zajmować Ministerstwo Zdrowia i jego departament budżetu
i finansów, przy udziale NFZ. Na pewno zaś ten,
kto wysłał do AOTMiT takie zlecenie, w ogóle
nie rozumie jej roli.
AOTMiT powinna być jak najdalej polityki,
a przecież podniesienie płacy minimalnej to czysta polityka, tak samo jak drukowanie pustego
pieniądza w Polsce, co wznieca inflację.
A do degrengolady dokładają się także sztucznie pompowane ceny energii. Skoro ten system
jest ręcznie sterowany, w ogromnym stopniu
scentralizowany – a są przecież próby jego jeszcze większej centralizacji – to niech minister
teraz ustali, w jaki sposób rozdysponować pieniądze, a nie AOTMiT.
W scentralizowanym systemie i ręcznym sterowaniu zawsze będzie ktoś niezadowolony. To
jest pewne, jak również to, że Agencja w tej sytuacji stanie się po prostu chłopcem do bicia lub
kozłem ofiarnym.
AOTMiT powinna opierać się na podstawach
naukowych i nie mieszać się w kwestie polityczne. A to jest czysta polityka. To, co dziś się dzieje,
to są konsekwencje decyzji politycznych i jeżeli
AOTMiT miesza się w politykę, to od polityki
„oberwie”. I to jest pewne jak 2 + 2 = 4.
LJ: – Jest pan współautorem „Dekalogu
mądrego ministra zdrowia”. Jak pan obserwuje kolejnych ministrów zdrowia, to postępują według tych 10 przykazań?
KŁ: – Bynajmniej. Ten dekalog powstał
w 2010 roku. Moim zdaniem, jest wyznacznikiem złotego standardu zarządzania, ale i narzędziem pomiaru, w jakim kierunku idzie ewolucja
systemu opieki zdrowotnej. I muszę powiedzieć,
że od momentu, kiedy powstał i został opublikowany, to ta ewolucja niestety idzie w złym
kierunku. Dochodzi do pogorszenia funkcjonowania opieki zdrowotnej, a każdy kolejny minister, jak mi się wydaje, coraz bardziej nie spełnia
przedstawionych w Dekalogu postulatów.
Pamiętam, jak wszyscy „psy wieszali” na minister Kopacz. Ale z perspektywy czasu proszę zauważyć, że to ona wprowadziła dwie rewolucyjne, ważne i niezwykle ambitne ustawy.
Pierwsza to ustawa koszykowa, która zupełnie zmieniła całą filozofię myślenia o systemie
i druga – ustawa refundacyjna, która oczywiście
zawierała błędy, które do dzisiaj nie zostały wyeliminowane, ale był to zdecydowany przełom
i awangardowe – jak na ówczesne czasy – rozwiązanie. Przynajmniej w Polsce.
A potem co się stało? Potem był minister
Arłukowicz, którego oceniam fatalnie. Nie
mogę wymienić ani jednej rzeczy, którą zrobił
dobrze. Bardzo szeroko media rozpisywały się
o pakiecie kolejkowym i pakiecie onkologicznym. I co z tych pakietów dzisiaj zostało? To
Arłukowicz połączył taryfikację z Agencją Oceny Technologii Medycznych. Czy to jest osiągnięcie? Nie poprawił też błędów i nie uzupełnił braków w ustawie refundacyjnej. Pieniądze,

Krzysztof Łanda

Kiedy jako wiceminister zdrowia byłem
odpowiedzialny za AOTMiT, wyceny
były dokonywane przede wszystkim
metodą popytowo-podażową. Zaś
analizy kosztów dla pojedynczych
świadczeń stanowiły tylko materiał
pomocniczy. Agencja wciąż twierdzi, że
wykorzystuje przy taryfikacji metodę
popytowo-podażową. Ale ja bardzo w to
wątpię, ponieważ to, co obserwowałem
z przekazów z konferencji prasowej,
nadal oparte jest na analizie kosztów.

– Jeśli chodzi o ceny leków
innowacyjnych, to są one
najniższe w Europie, dzięki
instrumentom dzielenia ryzyka,
wymaganiom refundacyjnym, ale
także dzięki działalności Komisji
Ekonomicznej i negocjacjom.
Gdyby nie te instrumenty
dzielenia ryzyka, Komisja
Ekonomiczna i cały proces
refundacyjny, który generalnie
jest efektywny, to mielibyśmy
znacznie mniej innowacyjnych
drogich leków w refundacji
– uważa Krzysztof Łanda
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które pojawiły się w wyniku oszczędności dzięki ustawie refundacyjnej i negocjacjom Komisji Ekonomicznej, gdzieś przepadły. Do dziś nie
wiadomo gdzie. Nie mogę dobrze ocenić jego
urzędowania.
Myślę, że minister Radziwiłł był tym, który
próbował coś zrobić w dobrym kierunku – przynajmniej w niektórych obszarach. Przez pierwsze
miesiące to się udawało, ale potem niestety beton skostniał i nic już nie dało się zrobić – dobra
zmiana została zahamowana.
Potem przyszedł minister Szumowski,
którego oceniam bardzo źle, bowiem nie robił
nic poza tym, na czym jemu osobiście zależało.
Wiele potrzebnych inicjatyw zablokował, jak np.
projekt ustawy o refundacji wyrobów medycznych (RWM), czy refundacyjny tryb rozwojowy
(RTR). System za jego czasów szybko osiadał
jak kompost.
Natomiast obecny minister Niedzielski
kontynuuje tę politykę bierności, bo nie podejmuje żadnych poważnych reform. Musiał zmierzyć się z pandemią, co go trochę tłumaczy. Ale
teraz będzie musiał zmierzyć się z poważnymi
problemami ekonomicznymi: wzrostem płacy
minimalnej w ręcznie sterowanym systemie, inflacją i wzrostem kosztów produkcji. Jeśli dotrwa
jako minister, to przewiduję, że za 3-4 miesiące
będzie miał poważne problemy polityczne i społeczne, od których nie ucieknie.

36

LJ: – Od czego powinien zacząć pana zdaniem?
KŁ: – Nawet przy tym ręcznie sterowanym
systemie można zrobić reformę koszyka świadczeń i zmianę systemu finansowania opieki
zdrowotnej w Polsce. Dzisiaj nie mielibyśmy
takich problemów z zarządzaniem systemem,
gdyby przyjęto i wdrożono nasze propozycje
z 2016 roku, a które niestety zostały odrzucone przez ministra Radziwiłła – zrealizowano
za to niestety koncepcję sieci przygotowaną
przez wiceministra Gryzę. Zaproponowaliśmy
oddzielne strumienie pieniędzy: jeden stały
na wynagrodzenia i infrastrukturę oraz drugi zmienny (F4S po obniżonej o koszty pracy
i infrastruktury wycenie), motywacyjny na finansowanie tych świadczeń, na podaży których szczególnie zależy ministrowi. Minister
dzięki temu mógłby łatwiej sterować systemem
i decydować, jakiej opieki i których świadczeń
ma być więcej, a których mniej. W przypadku
problemów z inflacją czy minimalnymi wynagrodzeniami, wystarczyłoby po prostu zwiększyć ryczałt i sprawa byłaby jednym ruchem
rozwiązana.
Do tego można rozwinąć prywatne ubezpieczenia dodatkowe, które by funkcjonowały na zasadach konkurencji. Jarosław Kaczyński mógłby
wtedy powiedzieć, że składki z NFZ niech idą na
publiczną służbę zdrowia, ale my nie wtrącamy

się w to, co się dzieje na rynku prywatnym. Ludzie powinni mieć możliwość doubezpieczenia
się, inaczej ten postulat to populizm.
LJ: – Przez to między innymi do dziś aktualne pozostaje pytanie, ile w sumie Polacy
wydają na prywatne leczenie i ile trafia do
szarej strefy?
KŁ: – Tak się, niestety, dzieje i będzie się działo coraz bardziej. W tej chwili lekarze, którzy nie
kontraktują z NFZ, mają się świetnie.
Przypominam jeszcze, że minister Szumowski
tak dużo mówił o pacjentocentryzmie, że pacjent
jest najważniejszy, ale niestety nie bardzo dostrzegam ten pacjentocentryzm. Nawet zapisy
o rejestrach, które zablokował Arłukowicz, nie
zostały zmienione, a potem Szumowski – mówiąc o pacjentocentryzmie – nawet tego nie raczył odblokować.
KŁ: – Czy ten pacjentocentryzm zyskuje
nowe znaczenie i jest raczej przerzucaniem
kosztów na pacjenta?
Tak, pacjentocentryzm, jak jest realizowany
przez Prawo i Sprawiedliwość, polega na tym,
że pacjent jest w centrum wydatku. Coraz więcej
musi płacić z własnej kieszeni.
LJ: – Mówi pan, że mamy ministra, który nie
może pochwalić się żadną poważną usta-
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wą. A długo oczekiwana ustawa o wyrobach medycznych? Weszła już w życie.
Ustawa o wyrobach medycznych, która ostatnio weszła w życie, jest bez znaczenia jeśli chodzi o dostępność i finansowanie wyrobów, dlatego że jedynie dostosowuje prawo polskie do
wymogów Unii Europejskiej i żadnej rewolucji
tam nie ma.
Tak jak było, tak nadal jest bardzo wysokie
współpłacenie do wyrobów medycznych, brak
przejrzystości, brak równego traktowania podmiotów na rynku, porównując firmy farmaceutyczne i producentów wyrobów medycznych, brak
RSS, czyli instrumentów dzielenia ryzyka, brak
jasnych ram czasowych rozpatrywania wniosków
refundacyjnych dla wyrobów medycznych itd.
Żaden z tych problemów nie został rozwiązany ostatnio procedowaną ustawą. Natomiast
ustawa o refundacji wyrobów medycznych, którą
zablokował minister Szumowski na początku
swojego urzędowania, do dzisiaj jest zablokowana. Minister Niedzielski mógłby rozwiązać
wiele problemów w zakresie wyrobów medycznych, ale ani nic sobie z tego nie robi, ani nic
z tym nie robi.
Nie ma żadnych poważnych zmian, żadnych
poważnych reform. Ministerstwo nie wywiązuje
się nawet ze złożonych deklaracji zmian, więc nie
można mówić o jakiejkolwiek reformie systemu
opieki zdrowotnej. Na przykład ustawa o jakości
w ochronie zdrowia, choć co prawda miała sporo dobrych zapisów, to wciąż nie weszła w życie,
a na pierwszy plan wybija się z niej dążenie do
jeszcze większej centralizacji i prawdopodobnie chęć obsadzenia „swoimi” ludźmi stanowisk
w szpitalach. Suma summarum zbliżamy się do
systemu Siemaszki, który obowiązywał w Polsce do lat 80.
LJ: – A propos cytatów z Jarosława Kaczyńskiego. Stwierdził: „Niech lekarz w Polsce
dobrze zarabia, pod warunkiem, że pracuje tylko w tym jednym miejscu. Tak jak
jest w Niemczech”. Jest to do zrealizowania w Polsce?
KŁ: – Po pierwsze, Niemcy mają dobrze opisany koszyk. Po drugie, mają koszyk dostosowany do pieniędzy, które gromadzą ze składek. Po
trzecie, mają rozsądnie ustawione taryfy, które
pozwalają lekarzom godnie zarabiać w jednym
miejscu pracy. U nas nie ma ani jednego z tych
trzech elementów. Wszystko jest na opak.
Koszyk jest za szeroki, taryfy są fikcyjne, niektóre zawyżone dwu-, a nawet trzykrotnie w stosunku do Wielkiej Brytanii czy innych krajów,
a inne są z kolei zbyt niskie, więc świadczeniodawcom nie opłaca się ich wykonywać i ustawiają pacjentów w kolejce.
Ta największa choroba systemu, czyli dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń
gwarantowanych a wielkością środków na jego
realizację, pogłębia się. Teraz będzie tąpnięcie,
bo podwyższenie minimalnego wynagrodzenia
spowoduje duże problemy po stronie świadcze-

niodawców, którzy zaczną zadłużać się na potęgę,
choć niektórym nikt nie będzie chciał udzielać
kredytów, ponieważ stracili płynność finansową
i wiarygodność jako płatnicy.
W związku z tym sytuacja chorych będzie coraz gorsza i przewiduję sporo bankructw szpitali, a już na pewno zadłużenie szpitali pójdzie
ostro w górę.
LJ: – A jak pan widzi przyszłość podmiotów
na rynku leków? Rosnące koszty i presja inflacyjna już wywołują reakcję – hurtownicy chcą podniesienia wysokości marży, bo
inaczej grozi nam zapaść w dostawach, co
może zagrażać bezpieczeństwu lekowemu
pacjentów. Co może się wydarzyć na rynku leków?
KŁ: – Za chwilę zabraknie ważnych leków
na rynku, chyba że MZ zauważy problem i zareaguje z wyprzedzeniem. Trzeba rozważać cały
łańcuch dystrybucji od producenta do pacjenta.
W czasie pandemii były problemy z produkcją
API, czyli substancji aktywnych. To w tej chwili nie jest już istotny problemem, bo produkcja
wróciła do pewnego stabilnego poziomu. Ale pojawiły się inne problemy, w tym najważniejszy
to inflacja i wzrost kosztów, co przekłada się na
opłacalność działalności: produkcji, prowadzenia
hurtowni i prowadzenia apteki.
W obecnych warunkach producentom niektórych leków nie opłaca się ich produkować.
Często korzystniej jest zakończyć wytwarzanie
niż utrzymywać nierentowną produkcję. Gdyby
minister zdrowia wymagał wysokich kompetencji w Komisji Ekonomicznej, czyli tak jak
postulowałem w dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej (DNUR), że członkowie Komisji Ekonomicznej muszą mieć odpowiednie certyfikaty,
odpowiednią wiedzę i umiejętności, znajomość
języka angielskiego, to miałby organ, który byłby
organem eksperckim. A teraz to ma organ, który
jest organem politycznym i harcownikiem, mającym wywierać presję psychologiczną na firmy
farmaceutyczne, nic więcej.
Dociskają producentów z całej siły, by były
jak najniższe ceny, także w segmencie generyków i odpowiedników. Jeżeli wypadnie nam
lek A, który jest obecnie najtańszy w leczeniu
jakiejś choroby, to lekarze będą musieli przepisywać lek B, który jest na przykład 10 razy
droższy. A tamten wypadł wyłącznie dlatego,
że po prostu produkcja się nie opłaca. Takich
leków mamy coraz więcej, a więc koszty refundacji będą rosły, a opcji leczenia będziemy
mieli coraz mniej.
Kolejną rzeczą jest problem hurtowni i aptek,
które bardzo kiepsko zarabiają na asortymencie refundacyjnym. Pamiętajmy, że to właśnie
te leki, które są refundowane są najważniejsze,
bo to one właśnie wydłużają życie, pozwalają
na wyleczenie choroby, poprawiają jakość życia. Nieco upraszczając, jeżeli lek jest nieistotny dla zdrowotności społeczeństwa, to nie jest
refundowany.

– Jest coraz więcej braków
leków w hurtowniach i aptekach
– przyznaje Krzysztof Łanda
i dodaje: – Farmaceuci niby
mają wydumane przepisy,
które mówią, że powinni mieć
na stanie wszystkie ważne leki,
ale jeżeli tych leków w hurtowni
nie ma, to kto zmusi aptekę
do ich posiadania? Po drugie
utrzymywanie zapasów kosztuje,
a właśnie wydłużono terminy
płatności z NFZ dla aptek.
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I co się dzieje? Jeśli marżowość hurtowni i aptek jest bardzo mała w segmencie leków refundowanych, to zły pieniądz będzie wypierał dobry
pieniądz, czyli skoro hurtownie i apteki zarabiają na asortymencie nierefundowanym, to on
będzie wypierał asortyment refundowany i obrót
lekami refundowanymi będzie malał. To może
jest na rękę NFZ, bo dzięki temu początkowo
zaoszczędzi na refundacji, ale pacjenci będą musieli więcej wydawać na leki pełnopłatne. Chyba
nie o to chodzi w systemie refundacji leków?
Jest coraz więcej braków leków w hurtowniach i aptekach. Farmaceuci niby mają wydumane przepisy, które mówią, że powinni mieć na
stanie wszystkie ważne leki, ale jeżeli tych leków
w hurtowni nie ma, to kto zmusi aptekę do ich
posiadania? Po drugie utrzymywanie zapasów
kosztuje, a właśnie wydłużono terminy płatności
z NFZ dla aptek.
LJ: – Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział już podniesienie marży
z 5 do 6 procent.
KŁ: – Życzę mu oczywiście szczęścia i mam
nadzieję, że uda mu się podnieść marżę, ale obawiam się, że może być to trudne i czeka nas polityczna wrzawa.
W 2016 roku przygotowaliśmy dwie ważne
ustawy dotyczące leków: wspomniany DNUR
oraz dużą nowelizację prawa farmaceutycznego
(NOPEF). Wiedzieliśmy też, że każda partia,
która jest w opozycji, będzie protestować przeciwko podniesieniu marż aptecznych i hurtowych. Jeżeli PiS będzie w opozycji, a PO wyjdzie
z takim pomysłem, to PiS będzie protestował.
A jeżeli PiS będzie u władzy, a PO będzie w opozycji, to PO będzie protestować. Tak u nas niestety robi się politykę.
LJ: – To co ma zrobić?
KŁ: – Wprowadzenie opłaty dyspensyjnej, w połączeniu z rozwojem opieki farmaceutycznej wydaje mi się bezpieczniejszym i lepiej odebranym
społecznie projektem. Także łatwiejszym do przeprowadzenia politycznie. Zapisy są w NOPEF, który jest zablokowany od początku 2017 roku.
LJ: – Nazywa pan Komisję Ekonomiczną
harcownikiem, ale trudno jej członkom odmówić skuteczności. Gdzie działania negocjacyjne Komisji Ekonomicznej mają jeszcze
duży potencjał?
KŁ: – Jeśli chodzi o ceny leków innowacyjnych, to są one najniższe w Europie, dzięki instrumentom dzielenia ryzyka, wymaganiom
refundacyjnym, ale także dzięki działalności
Komisji Ekonomicznej i negocjacjom. Gdyby
nie te instrumenty dzielenia ryzyka, Komisja
Ekonomiczna i cały proces refundacyjny, który
generalnie jest efektywny, to mielibyśmy znacznie mniej innowacyjnych drogich leków w refundacji.
Dużym problemem natomiast jest segment
leków tanich, gdzie w większości przypadków
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nie mamy najniższych cen w Europie. Częściej
ceny w segmencie leków tanich są w Polsce wyższe w stosunku do cen tych leków generycznych
i odpowiedników (me too drugs) w innych krajach. Ale jednocześnie w coraz częstszych przypadkach mamy absurdalnie niskie ceny i ich
producentom nie opłaca się ich dalej wytwarzać. Jak tych leków zabraknie, będziemy musieli przestawiać pacjentów na droższe odpowiedniki lub nie będzie czym leczyć pacjentów.
Członkowie Komisji Ekonomicznej próbują
negocjować, ale to nie może odbywać się tak, jak
teraz, bez opamiętania i bez zrozumienia polskiej
racji stanu. W Refundacyjnym Trybie Rozwojowym (RTR) uwzględniliśmy czynnik tak zwanego patriotyzmu gospodarczego, który zapewniał
przejrzystość, kryteria, racjonalność i automatyzm podejmowania decyzji cenowych. Ale projekt leży od 2016 roku i nic się z nim nie dzieje.
Powstaje pytanie, jaki mamy interes narodowy
jako Polska? Otóż my nie jesteśmy producentem drogich leków innowacyjnych. Natomiast
mamy interes narodowy w produkcji leków generycznych, biopodobnych, odpowiedników typu
me-too. Jeżeli obniżymy ceny w tym segmencie
jeszcze bardziej, to zabijemy nasz wewnętrzny
przemysł farmaceutyczny.
Powstaje kolejne pytanie, które z leków generycznych są produkowane w Polsce, a które
nie? Które na przykład są sprowadzane tylko
i wyłącznie po to, żeby zniszczyć konkurencję,
a są dotowane w Indiach czy Chinach? Producenci leków wytwarzanych w Polsce, czy szerzej,
którzy inwestują w Polsce i prowadzą tu działalność gospodarczą, powinni z tego tytułu odnosić dobrze określone korzyści. To było jasno
zaprojektowane w RTR.
LJ: – To, co pan mówi, jest zbieżne z tym, co
zapowiada wiceminister Miłkowski, że propozycje zawarte w ustawie refundacyjnej
wzmacniają producentów, którzy produkują leki w Polsce, bądź korzystają z polskiego API.
KŁ: – Słusznie, ale jeszcze nie widziałem
projektu zmian w ustawie refundacyjnej. Jak
zobaczę, przeczytam, to powiem, co na ten temat sądzę.
LJ: – Co pan myśli o wspólnym HTA i jednej
cenie w Europie na drogie leki?
KŁ: – Świetny pomysł, ale muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, musiałaby powstać solidarnościowa wspólna paneuropejska
lista leków refundowanych, na przykład onkologiczna, potem leków sierocych, potem jeszcze innych. To zapewniałoby równy dostęp do
ważnych leków dla wszystkich europejskich pacjentów.
Ale jest również drugi element – musiałoby
dojść do ustalenia wspólnej polityki podatkowej
związanej z produkcją i eksportem leków. Bo jest
takie powiedzenie: „każda sroczka swój ogonek
chwali”. Jeżeli np. Austria wysyła leki do Polski, to

Polska staje się płatnikiem netto na rzecz Austrii.
To wymaga korekty w systemach podatkowych.
Jeżeli te dwa czynniki zostaną spełnione, to
jestem zwolennikiem paneuropejskiego wykazu
leków refundowanych. Wtedy też jest oczywiście
możliwa jedna ocena technologii medycznych,
jedna cena i jeden wniosek refundacyjny.
Obecnie firmom zależy głównie na najbogatszych krajach w Europie. Gdybyśmy kupowali
leki jako cała Unia Europejska, zgodnie z pewną
uśrednioną zdolnością nabywczą, to firmy farmaceutyczne musiałyby się dostosować i brać
pod uwagę całą Europę.
LJ: – Co pan pomyślał, kiedy przeczytał objaśnienie prawne do ustawy „Apteka dla Aptekarza”, w którym sformułowanie „4 aptek”
mogłoby się odnosić do województwa?
KŁ: – Na początku pomyślałem, że jest to
jakiś żart. Potem pomyślałem, że ktoś popełnił
jednak błąd i że za chwilę dojdzie do korekty. I tak się de facto stało. Natomiast wydaje mi
się, że warto jest zapytać, jak taki „błąd” mógł
powstać. I kto jest za to odpowiedzialny? Z tego,
co słyszałem, to jednak prawnicy z GIF. Jeśli tak,
to czy to nie dziwne, że prawnicy GIF nie znają
zapisów ustawy, dla której interpretacje wydają?
Taki był cel AdA postawiony przez premiera
Gowina, czyli utrzymanie ówczesnych (był to
rok 2016) udziałów w rynku aptek sieciowych
i rodzinnych. Utrzymanie status quo w zakresie
udziałów na rynku aptek było więc ratio legis
AdA, które prawnicy GIF powinni rozumieć.
LJ: – Ustawa była procedowana, kiedy był
pan ministrem odpowiedzialnym za rynek
leków. Czy dziś nie żałuje pan, że w ustawie
jest przepis, który pozwala na tak skrajnie
odmienne interpretacje? Jedna zakłada, że
po 25 czerwca 2017 roku otwierać nowe lub
przejmować już istniejące apteki mogą jedynie farmaceuci (lub ich spółki) i tylko, gdy
nie przekraczają progu koncentracji 4 aptek. I druga, że przepisy ustawy „AdA” nie
mają w żadnym zakresie zastosowania do
zezwoleń na prowadzenie aptek, wydanych
przed 25 czerwca 2017 roku.
KŁ: – Nie jestem prawnikiem, więc tu nie
pomogę. Natomiast mogę mówić o ratio legis,
a ratio legis było jednoznaczne. Mamy zamrozić
udziały aptek sieciowych i aptek indywidualnych na rynku. Przewaga żadnej z tych dwóch
grup nie jest korzystna dla społeczeństwa.
Utrzymywanie równowagi jest istotą ustawy
AdA. Jeżeli są jakieś wątpliwości interpretacyjne, trzeba patrzeć głównie na ten cel nadrzędny ustawy i w tym duchu należy interpretować
wszelkie przepisy, które tam są zapisane. 
•
* Dr Krzysztof Łanda, przewodniczący Komisji
Zdrowia BCC, prezes firmy MedInvest Scanner,
wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, były
prezes HTA Audit, założyciel Watch Health
Care Foundation.
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Pracodawcy Medycyny Prywatnej
mają uwagi dotyczące Krajowej
Sieci Kardiologicznej
Swoje uwagi dotyczące projektu rozporządzenia
związanego z Krajową Siecią Kardiologiczną zgłosili
Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

3 sierpnia br. do konsultacji publicznych trafił
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczący pilotażowego programu opieki w ramach
sieci kardiologicznej. Został on rozszerzony o kolejne pięć województw: łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie.
Poszerzenie KSK o pięć województw
Pracodawcy Medycyny Prywatnej przekazali
swoje uwagi dotyczące tego projektu. Chodzi

między innymi o kryterium, które różnicuje
ośrodek współpracujący I poziomu i II poziomu.
Według PMP „nie powinno nim być udzielanie
świadczeń w ramach sieci szpitali, ponieważ jest
to kryterium niezasadne”.
– Udzielanie świadczeń w ramach sieci
szpitali nie zależy bowiem od danej placówki, a od spełniania przez nią określonych kryteriów. Poza tym, zarówno szpitale działające
w sieci, jak i te nienależące do niej udzielają

takich samych świadczeń – argumentuje organizacja.
Przedstawiciele PMP uważają, że takim kryterium powinno być „udzielanie świadczeń z zakresu kardiologii zabiegowej w pracowni hemodynamiki”.
„Kryterium powinno być obiektywne”
– Kryterium kwalifikacji do ośrodka współpracującego II poziomu powinno być obiektywne
i niezależne od uznaniowości innych osób. Tymczasem projekt rozporządzenia mówi o wskazaniu ośrodka przez konsultanta wojewódzkiego
– czytamy w stanowisku Pracodawców Medycyny Prywatnej.
Przypomnijmy, że diagnostyka i leczenie pacjentów w ramach pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej dotyczy nielimitowanych świadczeń
w czterech grupach rozpoznań:
• niewydolności serca,
• nadciśnienia tętniczego,
• zaburzeń rytmu serca,
• wad zastawkowych.
W październiku 2021 r. pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej ruszył w woj. mazowieckim.
– Krajowa Sieć Kardiologiczna powinna zostać
rozszerzona na teren całego kraju – podkreślają
specjaliści z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
MAK, SzB
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Andrzej Jacyna:
Ustawowe podnoszenie
płac w ochronie zdrowia
jest nielogiczne
Zawsze byłem i jestem przeciwnikiem ustawowo
regulowanych, odrębnych pieniędzy na podwyżki
płac w ochronie zdrowia. To rozwiązanie
nielogiczne, nieekonomiczne i prowadzi do sytuacji,
które „ćwiczymy” obecnie – mówi Rynkowi Zdrowia
Andrzej Jacyna*, anestezjolog, prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia w latach 2018-2019.

WOJCIECH KUTA

Wojciech Kuta, Rynek Zdrowia: – Wyszło na
to, że jest ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w placówkach medycznych, ale
nie bardzo wiadomo, skąd wziąć pieniądze na ten cel.
Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2018-2019: – To nieprawda. Pieniądze na ten cel są. I to całkiem
spore. Nie w tym tkwi główny problem, związany ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników
ochrony zdrowia, w tym personelu szpitali. Jako
osoba ubezpieczona płacę składkę zdrowotną, a minister finansów – nie pytając mnie
o zdanie – odkłada na bok, w formie funduszu zapasowego, 10 miliardów złotych ze
składek obywateli.
Z drugiej strony widzimy, że w systemie ochrony zdrowia nie dzieje się dobrze i trzeba szukać kolejnych rozwiązań. Na ich wprowadzanie
są środki, bo – powtórzę – Polacy je wpłacili
w postaci składki ubezpieczeniowej. Tymczasem
o sposobie ich wydawania decyduje pan minister
finansów, chociaż nie są to jego pieniądze. Nie
rozumiem więc tej decyzji. Zresztą zawsze byłem w tej kwestii w opozycji do kolejnych szefów
resortu finansów.
W odniesieniu do realizacji zapisów ustawy
o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych kluczowym problemem nie
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jest brak pieniędzy, ale brak odpowiednich
decyzji. Nie po raz pierwszy jest tak, że pieniądze, które wpłacamy jako ubezpieczeni, są przekazywane na inne cele i leżą sobie wirtualnie
jako fundusz zapasowy.
Taka sytuacja powtarza się od lat, jednak
w tym roku doszło już do swoistego przegięcia. Bo za czasów, kiedy pracowałem w Centrali
NFZ, odkładało się 1-1,5 mld zł nadwyżki na fundusz zapasowy, ale kiedy teraz ta kwota sięga już
10 mld zł, to ja, jako jeden z tych, którzy na to
płacą, zaczynam się denerwować. Tym bardziej
że jako emeryt płacę dwie składki zdrowotne,
bo jeszcze pracuję.
WK: – Pewnie nie mniej zirytowani tą sytuacją są dyrektorzy i pracownicy lecznic.
Związek Szpitali Powiatowych właśnie opublikował listę 119 placówek, które nie będą
w stanie zrealizować ustawowych podwyżek dla personelu.

AJ: – Powody, dla których wiele szpitali
ma i nadal będzie miało problemy finansowe,
w tym związane z wynagrodzeniami, wynikają także z długoletnich zaniedbań i odkładania
poważnych decyzji zarządczych. To nie NFZ
czy Ministerstwo Zdrowia restrukturyzują szpitale.
Zresztą dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo,
kto ma podejmować wiążące decyzje restrukturyzacyjne. Chociaż trzeba przyznać, że są i takie
władze samorządowe, które tego rodzaju trudne
decyzje podjęły i przyczyniły się do skutecznego
wprowadzenia programów naprawczych w swoich szpitalach.
WK: – Na przykład?
AJ: – Szpital w Człuchowie (woj. pomorskie
– red.), w którym pracowałem 22 lata i odległy zaledwie o 12 kilometrów szpital w Chojnicach, który
przejął część zabiegową. Dzięki temu mała placówka w Człuchowie z powodzeniem może realizować
się w innych zakresach, ponieważ ciężar kosztów
dyżurowych przeniesiono – i bardzo słusznie – do
znacznie większej jednostki w Chojnicach.
Uważam, że rentowności szpitali powinny
sprzyjać, a wręcz ją wymuszać, konkretne przepisy – między innymi koszykowe – na przykład
określające, jaka liczba przyjmowanych porodów
uzasadnia utrzymywanie oddziału położniczego.
Ale takich przepisów nie ma, dlatego ani NFZ,
ani resort zdrowia nie mogą nic zrobić. W tej sytuacji trudne decyzje restrukturyzacyjne mogą
być podejmowane przez właścicieli i organy założycielskie szpitali, w tym jednostki samorządu
terytorialnego.
Dzisiaj mamy zatem w Polsce szpitalnictwo,
które – w przeciwieństwie do wielu państw europejskich – generalnie nigdy nie zostało zrestrukturyzowane. Szpitale w naszym kraju często były
finansowane niejako dwutorowo: placówkom dawano osobne pieniądze na świadczenia, natomiast
z osobnej puli – na przykład na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek. To się zupełnie rozjechało,
a środki przekazywane danej placówce nierzadko
w ogóle nie były związane z jej działalnością w zakresie usług medycznych, a płacono z nich za etaty.
Kiedy więc dochodzi do rozliczeń za realnie
wykonaną pracę, zaczynają się poważne problemy. Bo są szpitale, które realizują bardzo mało
świadczeń – a położnictwo jest tego typowym
przykładem – gdzie koszt doby dyżurowej sięga
30-40 tys. zł, tymczasem w tej placówce przyjęto
w tym czasie jeden poród. Jak ma się to wszystko bilansować? Pielęgniarki i położne musiały więc dostawać pieniądze na wynagrodzenie
osobną ścieżką.

– Pieniądze na wypłacenie podwyżek w ochronie zdrowia są, bo
pochodzą z naszych składek zdrowotnych, ale nie ma zgody ministra
finansów na ich użycie – podkreśla Andrzej Jacyna, były prezes NFZ.
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WK: – A nie może być normalnie? To znaczy
– dobrze zarządzane i zrestrukturyzowane
szpitale dostają od publicznego płatnika
pieniądze, pokrywające koszty ich działalności, pozwalające utrzymać rentowność
oraz podnosić wynagrodzenia – bez awantur o kolejne podwyżkowe specustawy?
AJ: – Zawsze byłem i jestem przeciwnikiem
ustawowo regulowanych, odrębnych środków finansowych przeznaczanych na wypłacanie podwyżek płac w placówkach ochrony zdrowia. To
jest rozwiązanie nielogiczne, nieekonomiczne
i prowadzi do takich zjawisk, jakie „ćwiczymy”
obecnie.
WK: – Jeśli nie ustawa podwyżkowa, to co?
AJ: – Jestem starym związkowcem i zawsze
byłem zwolennikiem zbiorowych układów pracy, w tym między innymi zbiorowego układu
branżowego dla sektora ochrony zdrowia. Taki
model dawałby dyrektorom szpitali pewną wolność w kształtowaniu wynagrodzeń.
Poza tym w naszym systemie opieki zdrowotnej
nadal nie ma czynnika motywacyjnego. Personel medyczny dostaje gołe pensje plus dodatek
stażowy i jakiś funkcyjny. W wielu szpitalach
wciąż brakuje motywacyjnych elementów wynagrodzenia.
Brałem udział w rozmowach dotyczących
możliwości zawarcia zbiorowego układu branżowego w ochronie zdrowia, ale zawsze znalazł

się związek zawodowy, który blokował wprowadzenie takiego rozwiązania.
WK: – Z tego, co pan mówi, wynika, że
obecna ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych jest gaszeniem pożaru za pomocą benzyny.
AJ: – Można tak powiedzieć, ponieważ najwyższa w historii naszej ochrony zdrowia podwyżka wynagrodzeń zamiast cieszyć, wywołuje
ogromny konflikt i niepokój. Jednak powtórzę,
że pieniądze na wypłacenie podwyżek w ochronie zdrowia są, bo pochodzą z naszych składek
zdrowotnych, ale nie ma zgody ministra finansów na ich użycie.
Po drugie, trzeba się głęboko zastanowić, jak
to przeprowadzić. Jesteśmy przed wyborami
i żaden polityk nie podejmie dziś tak niepopularnych decyzji jak (odgórne – red.) restrukturyzowanie szpitali. To robi się w ciągu pół roku po
wygranych wyborach. Trzeba to jednak w końcu
zrobić, bo dzisiaj jesteśmy jednym z ostatnich
krajów w Europie, które jeszcze nie zrestrukturyzowały szpitalnictwa. 
•

– Najwyższa w historii naszej
ochrony zdrowia podwyżka
płac zamiast cieszyć, wywołuje
ogromny konflikt i niepokój.
Ustawowe, odrębne regulowanie
podwyżek wynagrodzeń jest
nielogiczne i nieekonomiczne
– zaznacza Andrzej Jacyna.

* Andrzej Jacyna, prezes NFZ w latach
2018-2019, jest obecnie lekarzem kierującym
Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim.
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Dwa lata Adama
Niedzielskiego. Politycy
i eksperci oceniają
ministra zdrowia
Poseł Andrzej Sośnierz z Koła Poselskiego
Polskie Sprawy, prezes NFZ w latach
2006-2007

26 sierpnia br. minęły dokładnie dwa lata od
objęcia przez Adama Niedzielskiego stanowiska
ministra zdrowia. Zastąpił na tym stanowisku
Łukasza Szumowskiego, który w cieniu skandalu
odszedł z ministerstwa.

PIOTR WRÓBEL, MONIKA CHRUŚCIŃSKA-DRAGAN, WOJCIECH KUTA, PAULINA GUMOWSKA

***
Andrzej Sośnierz: minister nie ma pomysłu
na ochronę zdrowia, ale udało mu się
uspokoić system po poprzedniku
– Ministerstwo Zdrowia nie ma jasnego kierunku ani konkretnej wizji czy też strategii
polityki zdrowotnej państwa. Prowadzi natomiast chaotyczne, punktowe działania, które
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nie tworzą żadnego spójnego programu. To jest
moje główne zastrzeżenie wobec ministra Adama Niedzielskiego – przyznaje poseł Andrzej
Sośnierz z Koła Poselskiego Polskie Sprawy,
prezes NFZ w latach 2006-2007.
– Po drugie, w czasie pandemii pan minister
Niedzielski dopuścił do zupełnej desynchronizacji funkcjonowania opieki zdrowotnej, w tym
do niekontrolowanego, chaotycznego zamykania
placówek medycznych, nie panując nad koordynowaniem pracy poszczególnych ogniw systemu
– zwraca uwagę parlamentarzysta z Koła Poselskiego Polskie Sprawy.
– Po trzecie, minister Niedzielski, niestety,
kontynuuje dzieło swoich poprzedników, doprowadzając do nieprzytomnej wręcz centralizacji ochrony zdrowia. Dotyczy to między innymi
działań Narodowego Funduszu Zdrowia, całkowicie już podporządkowanych ministerstwu.
Oddziały NFZ właściwie w ogóle nie liczą się
jako instytucje realizujące określone zadania
związane z opieką zdrowotną w poszczególnych
regionach.
– Po czwarte bardzo mocno skupia się na
kwestiach dotyczących dystrybucji pieniędzy
w systemie oraz ekonomicznej stronie jego funkcjonowania. Oczywiście zasady finansowania
lecznictwa są jednym z niezwykle ważnych na-

Bolesław Piecha, wiceprzewodniczący
sejmowej Komisji Zdrowia, wiceminister
zdrowia w latach 2005-2007

FOT. PAP/Leszek Szymański

Adam Niedzielski przejął resort zdrowia w trakcie szalejącej pandemii i to właśnie koronawirus
będzie rzutował na kolejne miesiące działalności
ministerstwa. Zresztą po ten argument minister
oraz jego współpracownicy sami sięgają, ilekroć
są rozliczani z nieprzeprowadzonych reform lub
niedokończonych ustaw. O komentarz ukazujący dokonania, ale i niepowodzenia ministra
zdrowia Adama Niedzielskiego zwróciliśmy się
do polityków i ekspertów.
Prezentujemy opinie z różnych stron i perspektyw. Oczywiście w przypadku polityków
wpływ na opinie naszych rozmówców ma przynależność partyjna. Zależało nam jednak na
pokazaniu, na jakie aspekty politycy zwracają
uwagę i jak różni są w ocenie działalności Adama Niedzielskiego.

Beata Małecka-Libera, Koalicja
Obywatelska, przewodnicząca senackiej
Komisji Zdrowia
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rzędzi polityki zdrowotnej. Kiedy jednak de facto w Polsce nie mamy żadnej spójnej polityki
zdrowotnej, alokowanie środków finansowych
w znacznej mierze sprowadza się do gaszenia kolejnych pożarów i łagodzenia konfliktów. Takie
podejście skutkuje pogłębianiem się bałaganu
w ochronie zdrowia – twierdzi były szef NFZ.
– Natomiast po stronie plusów zapisałbym
Adamowi Niedzielskiemu uporządkowanie
niektórych działań i uspokojenie systemu, który w czasie kierowania resortem zdrowia przez
prof. Łukasza Szumowskiego był totalnie rozedrgany i rozregulowany. Minister Niedzielski, w przeciwieństwie do swojego poprzednika,
przynajmniej starał się wdrożyć pewną metodologię zarządzania. Efekty nie są może zbyt
spektakularne, ale pod tym względem obecny
szef resortu zdrowia wypada lepiej od byłego
ministra Szumowskiego – komentuje poseł.
– Niestety, w mojej opinii na tym lista osiągnięć Adama Niedzielskiego, jako ministra zdrowia, się kończy – konkluduje Andrzej Sośnierz.
***
Bolesław Piecha: ministrowi udało
się zapobiec rozpadowi systemu
szpitalnictwa, ale na minus pierwsza
wersja ustawy o szpitalach
– Sądzę, że objęcie stanowiska ministra zdrowia
przez Adama Niedzielskiego było dużym zaskoczeniem; jego nazwisko nie było na pierwszym
miejscu giełdy nazwisk. Pan minister zdecydował się nim zostać, przejmując Ministerstwo
Zdrowia w czasie trwającej pandemii. Musiał
podejmować wiele decyzji w niełatwej sytuacji – mówi Bolesław Piecha, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, wiceminister
zdrowia w latach 2005-2007.
Co jego zdaniem udało się ministrowi? – Nie najgorzej zarządzał epidemią, uniknęliśmy katastrofy w systemie ochrony zdrowia,
która dotknęła niektóre inne kraje. Poza tym
dość sprawnie wdrożył szczepienia. Szczepionkę przyjęło prawie 60 proc. społeczeństwa, co
uważam jednak za sukces przy nie zawsze dostatecznej świadomości społecznej i ostrej retoryce środowisk antyszczepionkowych – uważa
poseł Piecha.
– Niewątpliwie ministrowi udało się też zapobiec rozpadowi systemu szpitalnictwa. Umiejętnie przedłużał okresy kontraktowania. Podpisywał umowy w taki sposób, by szpitale działały
i były finansowane w oparciu o ryczałt, a nie
o raportowanie; w innym wypadku moglibyśmy
mieć katastrofę – mówi Bolesław Piecha.
– Na plus zapisałbym także przedsięwzięcie,
które wiązało się z nadaniem peselu uchodźcom
z Ukrainy i zapewnieniem im dostępu do opieki zdrowotnej. Ten ruch nie spowodował, mimo
wieszczenia przez różne środowiska, żadnej katastrofy – podsumowuje polityk.
Co po stronie minusów? – Sądzę, że pewnym
minusem okazała się pierwsza prezentowana

przez ministra koncepcja restrukturyzacji szpitali mająca na uwadze tylko czynniki finansowe. Pominięcie aspektów dostępności, jakości
świadczeń w tym dokumencie było niefortunne. Wiemy, że pan minister się z tego projektu
wycofał. Jest nowa propozycja w tej chwili dyskutowana. Aspekt finansowej oceny funkcjonowania szpitali jest na całym świecie istotny,
ale nie powinien być decydującym, lecz jednym
z równoważnych czynników – uważa Piecha.
Dodaje, że „kamykiem do ogródka ministra
może być też przedłużająca się dyskusja nad rozwiązaniami projakościowymi w ochronie zdrowia”. – Jednak mierników jakościowych w naszej
ochronie zdrowia mamy stosunkowo mało, podczas gdy już takie mierniki istnieją. Powinniśmy
je wdrażać, a wciąż pozostają w sferze zapowiedzi
– podkreśla były wiceminister zdrowia.

Dr Robert Mołdach, partner i prezes
w Instytucie Zdrowia i Demokracji

***
Dr Beata Małecka-Libera: Niedzielski
nie lubi pracowników ochrony zdrowia.
Na plus ustawa o farmaceutach
– Do największych minusów zaliczyłabym katastrofalny sposób zarządzania epidemią. Nie
chodzi tylko o jeden z najwyższych w Europie
wskaźników zgonów – co już samo w sobie jest
tragedią – ale także o to, że wciąż nie mamy żadnego planu walki z koronawirusem na zbliżającą
się szybkimi krokami jesień – mówi nam Beata
Małecka-Libera, Koalicja Obywatelska, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia.
I dodaje: – COVID-19 nie zniknął, choć możemy to poważne zagrożenie określać na różne
sposoby. Smutnym faktem jest natomiast to, że
szpitale nie są organizacyjnie przygotowane do
pracy w sytuacji potencjalnego, dużego wzrostu liczby zakażeń oraz hospitalizacji związanych z infekcjami SARS-CoV-2. Nie wiemy, jakie placówki będą na pierwszej linii, nie znamy
szczegółów dotyczących zasad szczepień czwartą dawką, na przykład czy i w jakim czasie po
przechorowaniu COVID-19 będzie możliwe takie
szczepienie. Społeczeństwo oczekuje takich właśnie – konkretnych i jasnych – informacji, ale
nie może się ich na razie doczekać.
– Drugim, bardzo poważnym błędem Ministerstwa Zdrowia kierowanego przez ministra Niedzielskiego jest to, że praktycznie żadna z obietnic
i spektakularnie zapowiadanych zmian w zakresie rozwiązań systemowych nie została zrealizowana. Część z nich, owszem, wdrożono, ale w bardzo szczątkowej formie – zaznacza.
– Kilka przykładów: mimo deklaracji do dziś
nie została zmodyfikowana ustawa o tzw. sieci
szpitali. Nadal nie ma, od dawna zapowiadanych przez MZ, regulacji, w tym między innymi:
ustawy o jakości w ochronie zdrowia; nowelizacji
ustawy refundacyjnej; ustawy o badaniach klinicznych. De facto nie wdrożono Krajowej Sieci
Kardiologicznej, bo trudno za taką uznać pilotaż,
trwający od kilku miesięcy zaledwie w jednym
województwie – stwierdza.
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– Trzeci ogromny problem i wyzwanie, któremu pan minister Niedzielski nie jest w stanie
sprostać, to profilaktyka. Została w ostatnim
czasie totalnie zaniedbana. Analizując różne
programy – począwszy od sławetnego 40 Plus,
poprzez Narodowy Program Zdrowia, po szumnie zapowiadane refundowane szczepienia przeciw HPV – zobaczymy, że zostały jedynie hasła
i sam przekaz do społeczeństwa, że „coś robimy”
– zauważa Beata Małecka-Libera.
„Przekaz dla społeczeństwa
pozostał bez pokrycia”
– W rzeczywistości ten przekaz pozostaje bez
pokrycia. Wystarczy przypomnieć zupełną klapę
frekwencyjną programu 40 Plus. A już zupełnym dramatem jest realizacja Funduszu Medycznego, z którego na profilaktykę, mimo że
Fundusz ma też takie zadania, do dziś nie wydano ani złotówki – przypomina.
Zdaniem Małeckiej-Libery, po stronie plusów
w ostatnich dwóch latach można zapisać Ministerstwu Zdrowia doprowadzenie do przyjęcia ustawy o zawodzie farmaceuty. – Nie jest to
wprawdzie najważniejsza regulacja dla systemu
ochrony zdrowia, ale – z oczywistych względów
– ma istotne znaczenie dla tej grupy zawodowej.
Dobrze się stało, że poszerzono zakres kompetencji farmaceutów – zaznacza.
– Co jeszcze udało się panu ministrowi Niedzielskiemu? Na pewno skłócenie środowiska
ochrony zdrowia, do czego przyczynił się między innymi kompromitujący sposób wdrażania
i realizacji ustawy dotyczącej ustalania minimalnych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych
– mówi z sarkazmem senator Małecka-Libera.
– Przyznaję, że z przyjściem Adama Niedzielskiego do Ministerstwa Zdrowia wiązałam pewne nadzieje, znając jego doświadczenie
z czasów kierowania NFZ-em. Jednak teraz, po
dwóch latach wiemy już, że Adam Niedzielski
nie lubi pracowników ochrony zdrowia. Nie
jest ministrem zdrowia. Jest zwykłym politykiem realizującym wytyczne obozu rządzącego,
a nie dbającym o zdrowie społeczeństwa – podsumowuje przewodnicząca senackiej Komisji
Zdrowia.
***
Dr Robert Mołdach: Bez zaplecza
politycznego minister płaci dziś
wysoką cenę
– Minister Adam Niedzielski uzyskał u mnie
na początku swojej drogi w ochronie zdrowia
znaczący kredyt zaufania. Jego źródłem był sposób pracy nad strategią Narodowego Funduszu
Zdrowia – mówi dr Robert Mołdach, partner
i prezes w Instytucie Zdrowia i Demokracji.
I dodaje: – Przypomnijmy, że otwarcie prac
nad strategią NFZ było jedną z pierwszych decyzji Adama Niedzielskiego w roli prezesa funduszu. Oparcie strategii na schemacie zrównoważonej karty wyników, włączenie do dyskusji
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partnerów społecznych i ekspertów – podkreślmy – na roboczym etapie prac, uporządkowana
metodyka, zawarcie w strategii mechanizmów jej
dalszego doskonalenia w oparciu o sformalizowane wnioski płynące ze środowiska – to tylko
przykłady budzącego wówczas nadzieje podejścia
Adama Niedzielskiego przy wdrażaniu strategii
funduszu w duchu harwardzkiej szkoły kształtowania wartości publicznej.
– Doceniałem globalną myśl tych działań
i spodziewałem się jej kontynuacji w Ministerstwie Zdrowia. Po objęciu roli ministra zdrowia
coś jednak w tej maszynie się zacięło – zaznacza.
– Minister nie wykonał oczywistych dla mnie
posunięć, które mogły zmienić status quo:
• Dokonał reorganizacji departamentów, ale
zbyt długo zwlekał z powołaniem swojego
gabinetu, funkcjonując w przekonaniu, że
praca u podstaw, kontynuacja i doskonalenie
są cenniejsze od zdecydowanej transformacji
odsuwającej w cień pewne osoby i ich nieskuteczne metody i nawyki.
• Nie skupił się na zadaniach politycznych
i nie powołał sekretarza stanu, który zdjąłby
z niego ciężar koordynacji prac ministerstwa
i jego agend nad politykami publicznymi i ich
implementacją. Starając się mieć decydujący
wpływ na sprawy operacyjne, zaniedbał pracę na zapleczu politycznym. Płaci dziś za to
wysoką cenę, starając się bez odpowiedniego zaplecza uzyskać wsparcie dla proponowanych przez siebie rozwiązań. W rezultacie
jego głos przegrywa w szumie licznych suflerów premiera.
• Nie dokonał wreszcie gruntownej transformacji centrum zarządzania na sposób, jaki zaczął
kiełkować w NFZ. Z centrum politycznego
nie wydzielił centrum kompetencyjnego, swoistego ministerialnego think-tanku, tworzącego ważny filar współczesnego zarządzania
publicznego. Kontynuował za to rozproszony
model, w którym powoływane zespoły problemowe uzyskiwały w ramach zlecenia wąskie

pole manewru, a brak synergii między nimi
prowadził do nieskutecznych, nieskoordynowanych rozwiązań – wylicza ekspert.
„Warto zwrócić uwagę na kilka
pozytywnych dokonań”
– Z pewnością epidemia COVID-19 i napaść
zbrojna Rosji na Ukrainę nie były sojusznikami ministra Niedzielskiego. Tym bardziej warto
zwrócić uwagę na kilka pozytywnych dokonań
– podkreśla dr Mołdach: – Zaliczyłbym do nich:
• Zbudowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem skupionym wokół Prezydenta RP,
głównie w ramach prac nad Funduszem Medycznym, tym bardziej jeśli spojrzeć, jak te
relacje układały się w okresie wcześniejszym
za czasów ministra Łukasza Szumowskiego.
• Zapewnienie legitymizacji i wsparcia dla
zmian w dziedzinie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej, co miało swój początek jeszcze
w czasie, gdy pełnił rolę prezesa Funduszu.
• I podobnie, zapewnienie legitymizacji i wsparcia dla zmian w obszarze refundacji leków
i legislacji wyrobów medycznych prowadzonych przez ministra Macieja Miłkowskiego,
które także zahaczyły o ważne kwestie jakości
opieki, wskaźników i narzędzi premiujących.
– Minister Niedzielski mógł w mojej ocenie
osiągnąć znacznie więcej, gdyby nie popełnił błędów wskazanych na wstępie – podsumowuje dr
Robert Mołdach.
***
Artur Prusaczyk: Minister Niedzielski
podejmuje wyzwania, ale z ich
wdrażaniem bywa różnie
Zdaniem Artura Prusaczyka, lekarza i wiceprezesa Centrum Medyczno-Diagnostycznego
w Siedlcach, ministrowi Adamowi Niedzielskiemu nie można odmówić szerokiego doświadczenia pracy z NFZ, ZUS, MF oraz wizji i umiejętności budowania strategii.
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– Stara się też otaczać zaangażowanymi, profesjonalnymi urzędnikami. Problem w tym, że
kiedy decyduje się o wydatkowaniu 130 mld zł
rocznie, to nie można ograniczać się do dotychczasowych pracowników – zwraca uwagę.
Podkreśla, że minister podejmuje wyzwania,
za które należałoby go docenić, ale ma kłopot
z ich wdrażaniem. – Wymaga to rozważnej, dopracowanej dyskusji ze środowiskiem ekspertów
posiadających udowodnione wieloletnie wyniki
porównywalne z uzyskiwanymi w krajach lepiej
rozwiniętych, a w konsekwencji zapewniającymi skuteczne wdrożenia populacyjne. Zmiany
fragmentaryczne z pominięciem ewaluacji narażają wszystkich na stres i poczucie niedosytu
wykorzystania szans. Jako prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia opracował strategię ogólną
NFZ. Ewidentnie miał jednak problem ze zbudowaniem profesjonalnego zespołu do wdrażania strategicznych reform – wskazuje.
Na przeszkodzie stoją, zdaniem Prusaczyka,
sztucznie utrzymywane na niskim poziomie
kosztów administracyjnych NFZ (ok. 0,8 proc.)
i ugruntowana niechęć do współpracy z przedstawicielami sektora prywatnego, którzy domyślnie są podejrzewani o próby wyssania pieniędzy
z systemu.
– A przecież wystarczy zmierzyć efektywność
kosztową modeli realizowanych przez poszczególnych uczestników systemu, żeby wyciągnąć
wnioski do projektowania zmian. Dla zbudowania efektywności niezbędny jest pełen mianownik danych analitycznych – stwierdza lekarz.
Szczepienia i koordynacja na tak. Pomysł
na reformę szpitali niedopracowany
Na poczet sukcesów ministra Niedzielskiego
Prusaczyk zaliczyłby podjęcie działań na rzecz
parametryzacji w ochronie zdrowia. Przede
wszystkim wyodrębnienie komórki organizacyjnej zajmującej się analityką i powołanie Zespołu Zdrowych Danych, który systematycznie
opracowuje, publikuje i poprawia dane dotyczące
funkcjonowania i wyników świadczeniodawców.
Nie zgadza się z falą krytyki, że Narodowy
Program Szczepień przeciw COVID-19 był kompletną klapą. – Prowadzimy wiele programów
populacyjnych, których wyniki są znacznie poniżej norm uznawanych przez WHO za spełnienie
efektywności i skuteczności. Wyszczepienie populacji na poziomie 60 proc. jest dobrym wynikiem. Nawet jeśli taki poziom nie jest w pełni satysfakcjonujący, to jest suboptymalny. Program
pokazał, że jesteśmy w stanie zadziałać systemowo, zorganizować szczepienia na wsi, w domu
pacjenta, osiągnąć rzetelny wynik w programie
populacyjnym, który plasuje nas bliżej średniej
w Unii Europejskiej – ocenia.
Prusaczyk pozytywnie ocenia także systematyczny rozwój prac informatycznych w ochronie
zdrowia. Choć zwraca uwagę, że mogłyby przebiegać sprawniej, to nie można ministrowi odmówić konsekwencji w tym względzie. Zauważa
także, że zaoszczędzone na wdrożeniu e-recept

środki resort wykorzystał na refundację nowoczesnych technologii lekowych.
W kategorii sukcesu rozpatrywałby także dążenie do wejścia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Ma jednak
zastrzeżenia co do sposobu jej wdrażania.
– Uważam, że należałoby powołać zespół ds.
wdrożenia opieki koordynowanej, na wzór Biura ds. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego, który służyłby wsparciem niegotowym na zmiany podmiotom. Kluczowe dla
powodzenia wdrożenia opieki koordynowanej
jest przeprowadzenie szkoleń dla całych zespołów POZ. Szkoleń, których celem będzie
przygotowanie zarówno do organizacji współpracy zespołu danego podmiotu, jak i realizacji ścieżek klinicznych w ramach prowadzenia
koordynacji pomiędzy różnymi poziomami
opieki – podkreśla Artur Prusaczyk, który jest
też członkiem zarządu Stowarzyszenia IFIC
POLSKA, działającego na rzecz opieki koordynowanej.
Częściowo chwali też Niedzielskiego za podjęcie próby utworzenia Agencji Rozwoju Szpitali.
– Pomysł na poziomie wstępnym zmierzał w dobrą stronę, ale był w wielu zakresach niedopracowany. Koncentrował się na wynikach finansowych szpitali, tymczasem opieka zdrowotna jest
bardziej złożona. Pomijał m.in. takie kluczowe
kwestie, jak efektywność kliniczna, efektywność
wykorzystania zasobów sprzętowych, personelu, jakość realizowanych świadczeń, integracja
regionalna: pozioma i pionowa oraz poprawa
Patient Experience – opowiada.
Profilaktyka. „Pospiesznie przygotowana
próba wyjścia z ciemnego zaułka”
Wskazuje natomiast na wyraźne przyzwolenie
ministerstwa na niepotrzebny wzrost kosztów
bez uzyskiwania wartości dodanej dla pacjentów i systemu.
– Szacunki międzynarodowych ekspertów mówią, że ok. 40 proc. środków w ochronie zdrowia jest nieoptymalnie lub głęboko suboptymalnie wykorzystywanych. Na przykład program
IOWISZ [Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia – przyp. red.] nie
wprowadza procesu ewaluacji, choć jest to instrument podatny na zmiany. Nie sprawdzamy
na przykład, jak wykorzystywany jest wysokospecjalistyczny sprzęt, który trafia do szpitali, ilu
pacjentów mogło, a ilu rzeczywiście z niego skorzystało. Kiedy zrobiła to Najwyższa Izba Kontroli, wyniki były zawstydzające – przypomina.
Program Profilaktyka 40 Plus Prusaczyk nazywa z kolei rozczarowującym. – Nie nazwałbym
go programem profilaktycznym, a programem
powszechnej diagnostyki w POZ. Nie spełnia bowiem kryteriów programów przesiewowych. Był
jakąś pospiesznie przygotowaną próbą wyjścia
z ciemnego zaułka, nie tyle braku profilaktyki,
co braku udziału populacji w badaniach POZ.
Efektywność kosztowa programu jest niejednoznaczna – ocenia Artur Prusaczyk. 
•

Nowe e-wydanie

https://rynekzdrowia.publuu.com/
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Arkadiusz Grądkowski: Potrzebujemy
przejrzystych procedur przy wdrażaniu
innowacyjnych wyrobów medycznych
Jak powinny wyglądać prace nad zmianami
w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie?
– Idealna sytuacja byłaby wtedy, gdy np. co roku
w styczniu wszyscy siadamy do stołu: pacjenci,
branża, administracja, otwieramy wykaz wyrobów
i wspólnie zastanawiamy się, gdzie powinny być
zmiany, gdzie są najpilniejsze potrzeby. I rozumiem
trudność tej sytuacji, zwłaszcza politycznej. Bo żaden
pacjent nie może czekać, bo każdego potrzeby są
bardzo istotne, ale trzeba zacząć się z tym mierzyć
w otwartej dyskusji: przejrzystej i transparentnej
– mówi Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED.

PAULINA GUMOWSKA

Paulina Gumowska, Rynek Zdrowia: Zaryzykuję stwierdzenie, że większość ludzi
w branży medycznej, myśląc o wyrobach,
skojarzy ten temat z panem.
Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED: – Jeśli w coś się angażuję, robię to na
100 proc. Praca w Izbie POLMED przynosi mi
ogromną satysfakcję i wiąże się z całą mnogością
tematów. Branża wyrobów medycznych jest niezwykle zróżnicowana, obejmuje kilkaset tysięcy
różnego rodzaju produktów podzielonych na
różne kategorie, które mają swoje problemy, np.
legislacyjne. Mam szansę współpracować z administracją rządową, przedstawicielami przemysłu oraz systemu ochrony zdrowia, a to pozwala
mi patrzeć szerzej i mieć realny wpływ na rynek,
który bardzo się zmienił na przestrzeni lat.
PG: – Jest pan związany z Izbą od 3 lat,
wydaje się, że Izba w tym czasie jest bardziej widoczna. Czy wprowadzono jakieś
zmiany?
AG: – Izba POLMED obchodziła w tym roku
swoje 20-lecie. Jest to najstarsza organizacja reprezentująca producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku. Jednak mimo naszego
stażu faktycznie dopiero od pewnego czasu staramy się mocniej nagłaśniać nasze działania. Izba
przeszła szereg przeobrażeń – zwiększyliśmy za-
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sięgi działań, budujemy szersze koalicje, wreszcie
rozszerzyliśmy również własną strukturę. Świat
się zmienia, więc Izba też musi za nim nadążać.
Pandemia pokazała, że konieczne jest wprowadzanie nowych rozwiązań i sposobów działania.
Z zamiłowania jestem sportowcem. Zatem lubię
wyzwania, w 100 proc. angażuję się w to, co robię
i jestem nastawiony na ciężką pracę. To podejście
przenoszę na pracę w Izbie POLMED i jak widać
przynosi to pożądane efekty.
PG: – Widać was na konferencjach, debatach, spotkaniach.
AG: – To prawda. Pozwala nam to prowadzić
dialog z decydentami, budować szersze koalicje,
jak również rozpoznawalność samej Izby i tematów związanych z wyrobami medycznymi.
Jednak chciałem podkreślić, że to cała branża
wykonuje gigantyczną pracę, pokazując, jak złożony jest nasz rynek, który obejmuje tak różne
od siebie, pod względem budowy i technologii,
wyroby od prostej strzykawki, przez np. wózki inwalidzkie, których też jest kilka różnych
kategorii do zaawansowanych technologicznie
rozwiązań jak np. tomografy. O tym trzeba mówić i głośno artykułować problemy, aby znaleźć
odpowiednie rozwiązania dla tak odmiennych
od siebie produktów.
PG: – Jakie cele stawia przed sobie prezes
Izby POLMED?
AG: – W 100 proc. identyfikuję się z tym, co
robię i całościowo angażuję się w pracę na rzecz
branży. Powód jest prosty, ja też będę kiedyś
pacjentem. Chciałbym być leczony w systemie
dobrze zorganizowanym, przemyślanym i takim,
w którego centrum stoi pacjent. Tak już jest
w przypadku branży wyrobów medycznych, jest
on zbudowany wokół pacjenta. Wszelkie innowacje wprowadzane są po to, by lepiej, szybciej,
dokładniej go zdiagnozować, skutecznie wyleczyć
i jak najszybciej przywrócić mu funkcjonowanie
lub, gdy nie jest to w pełni możliwe, aby zapewnić mu jak najlepszą jakość życia. Patrzę całościowo na system, identyfikuje jego potrzeby
i wiem, jak powinien się zmienić, by dostępność
wyrobów medycznych była większa niż teraz.
Bardzo ważne jest, aby pacjenci mogli jak najszybciej korzystać z innowacyjnych technologii
medycznych, które trafiają na rynek. Dlatego
tak istotna nie jest walka o pojedyncze zmiany
w finansowaniu, bo to nie zmieni rzeczywistości,
tylko dialog nad zmianą całego systemu.
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PG: – To znaczy?
AG: – Potrzebujemy przejrzystych procedur
przy wdrażaniu innowacyjnych wyrobów medycznych do systemu finansowania publicznego,
tak aby pacjenci mieli do nich szeroki dostęp.
Gdyby zadzwonił do mnie przedsiębiorca ze
z Niemiec czy Holandii, gdzie procedury wdrażania wyrobów do powszechnego stosowania są
konkretne i przejrzyste, miałbym problem, żeby
jasno wytłumaczyć mu zawiłości naszego rynku
i wdrażania technologii do koszyka świadczeń
gwarantowanych. Dziś bliżej nam do Macedonii,
Mołdawii czy Serbii. My potrzebujemy transparentności i systemu, w którym każdy wie, kiedy
coś jest zmieniane i dlaczego, z których ustaw
korzystać, do którego przepisu zajrzeć, w jakim
terminie coś załatwić.
PG: – Dążycie do tego, jako branża, żeby
rynek wyrobów medycznych działał na takich samych zasadach jak rynek leków?
AG: – Zdecydowanie nie. Wyroby medyczne to zupełnie inne produkty niż leki. Muszą
mieć zatem inne otoczenie prawne. Dążymy do
tego, żeby pacjenci mieli możliwość korzystania z osiągnięć technologii medycznych i mieli
szansę na lepszą i szybszą diagnostykę, mniej
inwazyjne leczenie, czy też lepsze zaopatrzenie
w wyroby medyczne, które podnosi jakość życia.
Wyroby medyczne w odróżnieniu od leków nie
tylko leczą. Są z pacjentem przez cały okres jego
choroby od diagnostyki, np. cała gama produk-

tów do diagnostyki obrazowej (tomografy komputerowe, USG itp.), przez leczenie operacyjne
(zastawki serca, steny, nici chirurgiczne, protezy
stawów biodrowych etc.). W niektórych przypadkach, kiedy leczenie jest niemożliwe, wyroby
medyczne podnoszą również standard życia pacjentów, którzy zmagają się np. z niepełnosprawnościami (wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe,
peruki, wyroby stomijne). Pacjenci mający dostęp do innowacyjnych technologii medycznych,
czy to na etapie diagnostyki, leczenia, czy też na
dalszej drodze, szybciej dochodzą do zdrowia,
szybciej wracają do pracy, a z punktu widzenia
decydenta – generują niższe koszty dla systemu
i budżetu państwa.
Najłatwiej te problemy zauważyć na przykładzie wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia pacjentów, czyli tak zwanych
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Wyroby do diagnostyki czy wyroby szpitalne
są używane przez profesjonalistów i przeciętny
pacjent niewiele o nich wie. Żeby lepiej zobrazować problem, podam przykład: w biurze Izby
POLMED mamy kilka wózków inwalidzkich.
Różne modele, dostępne na rynku w różnych
cenach. Każdym z nich niepełnosprawna osoba
przemieści się z punktu A do punktu B. Ale
dopiero jak się usiądzie na taki wózek i trzeba
nim przejechać przez minimalny próg do drzwi,
którymi wchodzi się do naszego biura, to wtedy
zaczyna się czuć różnicę. Ja miałem z tym problem, wymagało to ode mnie dużego wysiłku.
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Niepełnosprawni muszą takich progów pokonać kilkadziesiąt dziennie. Wózek lepszy technologicznie pozwala pokonać taką przeszkodę
z łatwością. System finansowania powinien zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp
do produktów, z których korzystanie daje im
możliwość tak dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, jak to możliwe. Z innymi kategoriami
wyrobów powinno być tak samo.
PG: – Porozmawiajmy o tym, co się zmieniło.
AG: – Chciałbym, żeby to też wybrzmiało. Jest
wiele pracy przed nami, ale też wiele za nami.
Jesteśmy właśnie po procesie konsultacji publicznych wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, czyli takich, które, mówiąc
w największym skrócie, są dofinansowane publicznie dla pacjentów posiadających zlecenie
od lekarza. To dobry krok, bardzo oczekiwany,
dający nadzieję, że dobrych zmian będzie więcej.
PG: – Ale? Z tonu pana wypowiedzi wynika,
że jest jakieś „ale”.
AG: – Tempo wprowadzania zmian jest zbyt
wolne.
PG: – A jakie powinno być?
AG: – Regularne. Co roku. Idealna sytuacja
byłaby wtedy, gdy np. co roku w styczniu wszyscy siadamy do stołu: pacjenci, branża, administracja, otwieramy wykaz wyrobów i wspólnie
zastanawiamy się, gdzie powinny być zmiany,
gdzie są najpilniejsze potrzeby. I rozumiem
trudność tej sytuacji, zwłaszcza politycznej. Bo
żaden pacjent nie może czekać, bo każdego potrzeby są bardzo istotne, ale trzeba zacząć się
z tym mierzyć w otwartej dyskusji: przejrzystej
i transparentnej.
PG: – Dziś takiej dyskusji nie ma?
AG: – Jest, ale nie w tak dużym gronie. Jako
Izba prowadzimy rozmowy z Ministerstwem
Zdrowia i wiceministrem Maciejem Miłkowskim, który jest głównym decydentem w kwestii
wyrobów medycznych. Współpracę z nim oceniam bardzo dobrze, podobnie jak cała branża.
Ktoś może oczywiście zarzucić mi, że chwalę
ministra publicznie, bo nie chcę psuć tych relacji. A ja po prostu uczciwie oceniam sytuację
i widzę, że wiceminister Miłkowski angażuje
się we wprowadzanie zmian w systemie. Jednak w mojej ocenie w Ministerstwie brak jest
departamentu, który by w całości i kompleksowo zajmował się kwestią wyrobów medycznych
w systemie ochrony zdrowia. W Ministerstwie
Zdrowia w tej chwili jest niewystarczające zaplecze kadrowe, aby wypracować rozwiązania dla
tak obszernej materii, jaką jest 300 tys. wyrobów
medycznych. Dla porównania, w samej Izbie
POLMED pracuje w biurze blisko 10 osób, plus
kolejnych kilkanaście w ramach zewnętrznej
współpracy. Podobnie jak w przypadku leków,
wyroby medyczne potrzebują jasnej i przejrzystej polityki dotyczącej wyrobów.
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Dziś, żeby coś w ogóle drgnęło w zagadnieniach dotyczących wyrobów, musimy pukać,
chodzić od drzwi do drzwi, jak petenci. To nie
powinno tak wyglądać. Chcemy być traktowani
po partnersku.
PG: – Mówi pan o zmianach systemowych,
patrzy pan na zmiany w dużym obrazku,
a jeśli zagłębimy się w pojedyncze problemy, to gdzie je znajdziemy?
AG: – Wyroby w procedurach szpitalnych.
To jest coś, o co dzisiaj walczymy. Chcemy, by
wyceny świadczeń, w których wykorzystywane
są nowoczesne procedury, wzrosły. Dodatkowo,
konieczna jest jasna ścieżka wprowadzania nowych technologii medycznych do publicznego finansowania, a co za tym idzie, do powszechnego
stosowania, tak aby pacjenci mogli z nich korzystać. Co więcej, to producent, czy też dystrybutor
ma najlepszą wiedzę, o oferowanych technologiach, powinien mieć zatem możliwość zaproponowania wdrożenia tych technologii do koszyka
świadczeń gwarantowanych. W zakresie wykazu
wyrobów na zlecenie walczymy o wzrosty limitów finansowania oraz wprowadzanie nowych
pozycji do wykazu.
PG: – Wspomniał pan o zmianie w wykazie wyrobów na zlecenie. Powiedział pan,
że bardzo czekaliście jako branża ta ten
wykaz, ale czy czuje pan rozczarowanie
nowymi limitami finansowania zaproponowanymi dla niektórych grup produktowych?
AG: – Postulowaliśmy o zmiany tj. wzrost limitów finansowania dla 6 grup produktowych.
Np. w aparatach słuchowych zwiększy się wycena. I to jest sukces. Zaskoczyły nas zmiany, których nikt się nie spodziewał. Np. zmiana zasad
finansowania dla wyrobów chłonnych czy też
produktów stomijnych.
PG: – Zaproponowane zmiany dla pacjentów stomijnych są zaskakująco złe.
AG: – Rzeczywiście to są zmiany bardzo niekorzystne dla pacjentów. Ale przypominam, że
mówimy o projekcie rozporządzenia. W sierpniu
skończyły się konsultacje publiczne. Przekazaliśmy swoje uwagi. Myślę, że to nie jest zamknięty
temat, że gdzieś zabrakło w tej kwestii dialogu
oraz świadomości po stronie urzędników, jak
wygląda sytuacja na rynku.
PG: – I pan wierzy w sukces konsultacji publicznych?
AG: – Wierzę i znowu wrócę do wiceministra
Miłkowskiego. Mam nadzieję, że pozostanie on
otwarty na dialog i weźmie pod uwagę głosy,
które zostały złożone przez różne środowiska,
w tym pacjenckie, w ramach konsultacji publicznych. Dotychczasowa współpraca z ministrem
Miłkowskim pozwala mi sądzić, że wykaz wyrobów na zlecenie to otwarty temat, nad którym
będziemy jeszcze pracować. 
•
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ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Krajowa produkcja leków
z globalnym zasięgiem. To przyniesie
nowa inwestycja Servier w Polsce

Dzięki rozbudowie zakładu Anpharm w Warszawie, Servier stał się jednym z kluczowych producentów i dostawców leków
działających w Polsce.

– Dostarczamy polskim pacjentom leki produkowane lokalnie. Ten model powoduje
zwiększenie bezpieczeństwa lekowego, o czym mogliśmy się przekonać w pandemii
– przypomina Katarzyna Urbańska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej
i Public Affairs Servier Polska.

Inwestycja firmy farmaceutycznej w danym
kraju oznacza nie tylko rozwój przedsiębiorstwa,
ale wnosi wkład w całą gospodarkę. Dobrym
przykładem jest Servier – obecna inwestycja
spółki w zakład produkcji leków niesie korzyści
w wielu obszarach. To rozwój fabryki, atrakcyjne
miejsce pracy dla osób z wysokimi kompetencjami, stabilna produkcja i bezpieczeństwo dostaw
na lokalny rynek czy podatki, które wpływają do
budżetu państwa.
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Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego
Od kiedy Grupa Servier podjęła w 1997 roku strategiczną decyzję o wyborze Polski jako miejscu
otwarcia zakładu produkcyjnego, który będzie
największym wytwórcą leków Grupy w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej, zainwestowano
w nią już ponad 195 mln zł. Sukcesywnie modernizowano infrastrukturę, inwestowano w rozwój
i zwiększanie mocy produkcyjnych. Powstawały
nowe linie produkcyjne, w tym nowoczesne linie

butelkujące i linia PDA, przygotowująca pojedyncze dawki leków dla pacjenta.
Dzięki rozbudowie zakładu Anpharm w Warszawie, francuska spółka stała się dzisiaj jednym
z kluczowych producentów i dostawców leków
działających w Polsce. Obecnie z taśm produkcyjnych zjeżdża 5 mln tabletek dziennie, co daje
1,2 mld tabletek rocznie, z których blisko 60 procent trafia na eksport. Chodzi głównie o leki
kardiologiczne, przeciwcukrzycowe i stosowane
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W zakładzie
Anpharm
w Warszawie.

w walce z depresją. Krajowa produkcja pozwala
zabezpieczyć praktycznie 100 procent lokalnego
rynku, zabezpieczając potrzeby polskich pacjentów. Pozostałe leki trafiają do ponad 20 państw.
– Dostarczamy polskim pacjentom leki produkowane lokalnie. Ten model powoduje zwiększenie bezpieczeństwa lekowego, o czym mogliśmy
się przekonać w pandemii – mówi Katarzyna
Urbańska.
Dzięki lokalnej produkcji leków dla polskich
pacjentów nie zabrakło.

aktywnej. Servier jest w tej wyjątkowej sytuacji,
że substancje czynne (API) do naszych leków
produkujemy we własnych zakładach położonych w Unii Europejskiej – w Bolbec w północnej Francji, w Toledo w Hiszpanii oraz w Budapeszcie. Pochodzi z nich dzisiaj 98 procent
substancji leczniczych wykorzystywanych w produkcji leków przez Servier – podkreśla dyrektor
Urbańska: – Pozostałe 2 procent to produkcja
leków onkologicznych w Japonii i USA.

API do produkcji leków
wytwarzane we własnych zakładach

Niedawno francuski koncern podjął kolejną
strategiczną decyzję o zainwestowaniu w produkcję leków. Trwały rozmowy, który kraj będzie
beneficjentem. Wybrano Polskę.
– O tę inwestycję walczyliśmy bardzo długo.
Każda filia globalnego koncernu ma ambicje,
aby centrala zlokalizowała fabrykę w danym
kraju, która produkuje leki na lokalne rynki.
Czeka nas istotna inwestycja, która podwoi nasz
wkład w warszawski zakład produkcyjny. To pozwoli przekształcić naszą fabrykę, która obecnie
jest graczem regionalnym, w zakład globalny
– zapowiada i dodaje:
– Dzięki tej inwestycji zakład produkcyjny
Anpharm, który już dziś jest nowoczesną, spełniającą restrykcyjne normy jakości wytwórnią,
stanie się ultranowoczesną globalną fabryką
produkującą innowacyjne formy leków złożonych. Łączna kwota środków zainwestowanych
w przez Servier w Polsce docelowo przekroczy
1 miliard złotych.
To oznacza też transfer nowoczesnych technologii: – Przenosimy nowoczesne technologie
do różnych dziedzin gospodarki. Transferujemy nowoczesne know-how do naszej lokalnej
fabryki, ale także współpracujemy z ośrodkami
naukowymi i konsekwentnie od lat prowadzimy
działalność edukacyjną – opowiada Katarzyna
Urbańska.
Dzięki inwestycji w zakład produkcyjny pięciokrotnie wzrośnie produkcja leków. To pozwoli

Firma jest liderem w dostarczaniu leków na
nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza w segmencie
złożonych leków hipotensyjnych. Co czwarty
pacjent leczony preparatem złożonym na nadciśnienie przyjmuje lek pochodzący z warszawskiej fabryki Anpharm. To powoduje, że spółka
priorytetowo traktuje zapewnienie ciągłości produkcji, tak aby polscy pacjenci mieli nieprzerwany dostęp do terapii.
Tymczasem zjawisko braku leków staje się na
świecie coraz większym problemem. Przez kilkadziesiąt lat, skuszeni niższymi kosztami, producenci uzależniali się od dostaw API z krajów
azjatyckich. Pojawiające się problemy z jakością
tych surowców oraz globalne kryzysy wpływają
na możliwości zaopatrywania się w substancje
czynne, surowce, substancje pomocnicze i półprodukty do produkcji leków.
Francuska firma jest jedną z nielicznych, które przed laty – mimo konieczności ponoszenia
wyższych kosztów – zdecydowały się na zainwestowanie we własną produkcję surowców do
wytwarzania leków.
– Bezpieczeństwo lekowe na poziomie narodowym oznacza nieprzerwany dostęp do produktów leczniczych, które spełniają surowe
kryteria bezpieczeństwa i jakości wynikające
z obowiązujących regulacji prawnych zarówno
dla produktu leczniczego, jak i dla substancji

Transfer nowoczesnych technologii

zwiększyć też skalę eksportu – leki z warszawskiej
fabryki mają trafiać na 80 globalnych rynków.
Jednym z obszarów wzrostu będzie produkcja
leków złożonych stosowanych w nadciśnieniu.
Postawienie na produkcję leków złożonych jest
o tyle istotne, że rośnie znaczenie leków łączących dwie lub więcej substancji czynnych. Takie
produkty mają na celu zwiększenie efektywności
leczenia dzięki ułatwieniu współpracy pacjenta
z lekarzem, lepszemu przestrzeganiu zaleceń
i wytrwałości terapeutycznej.
Niektóre badania pokazują, że przyjmowanie
produktów złożonych (kombinacji substancji
czynnych) może być skuteczniejsze niż stosowanie pojedynczych substancji czynnych w lekach.
Chociaż te ulepszenia mogą wydawać się prostą modyfikacją istniejących leków, opracowanie
zmian przy jednoczesnym zachowaniu właściwości leków wymaga czasu i znacznych nakładów. Pacjenci czerpią z tego korzyści, ponieważ
mają do dyspozycji bardziej „przyjazne” w stosowaniu leki – zamiast kilku tabletek przyjmują jedną, co ułatwia im kontynuowanie terapii.
30 lat Servier w Polsce
W efekcie tych wszystkich działań, po 30 latach
od pojawienia się firmy Servier na polskim rynku,
mamy w naszym kraju ośrodek badań klinicznych oraz 5. co wielkości fabrykę leków, która
wkrótce awansuje w tym rankingu Grupy Servier.
Firma jest dobrym pracodawcą, na co wskazują statystyki: średni staż w firmie to 13 lat, a pracownicy ze stażem dłuższym niż 10 lat stanowią
ponad 70 proc. z grona ponad 600 pracowników
firmy w Polsce. Firma Servier prowadzi także
aktywność w obszarze profilaktyki i edukacji
zdrowotnej.
Działalność korzystnie przekłada się na
wzrost konkurencyjności sektora farmaceutycznego, wzrost PKB i handlu zagranicznego oraz
wpływy podatkowe – tylko przez dekadę w formie podatku CIT do polskiego budżetu trafiło
ponad 110 mln zł. 
LJ
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Thomas Weigold:
Zainwestowaliśmy
w produkcję leków
w Polsce 900 mln zł
i na tym nie poprzestajemy
Pandemia i wojna w Ukrainie pokazały znaczenie
lokalnej produkcji jako gwarancji bezpieczeństwa
lekowego. Jesteśmy jednym z największych
producentów leków w Polsce – podkreśla
Thomas Weigold, dyrektor generalny Sandoz Polska.

LUIZA JAKUBIAK

Rynek Zdrowia: – Wojna w Ukrainie niestety
przeciąga się. Wiele firm farmaceutycznych,
w tym Sandoz, włączyło się w akcję niesienia pomocy. Jak to wsparcie ewoluowało
i co dzisiaj jest priorytetem?
Thomas Weigold, dyrektor generalny
Sandoz Polska: – Uruchomiliśmy dwa główne kierunki pomocy. Od samego początku wojny
powstała inicjatywa pomocy rodzinom przybywającym do Polski. W Ukrainie mamy 500 pracowników i wielu z nich zdecydowało się na
przyjazd do naszego kraju.
Zorganizowaliśmy sprawną sieć wolontariatu,
by móc przyjąć wszystkich, którzy przekroczyli granicę z Polską. Nasz lokalny oddział stał
się hubem, do którego początkowo trafiali nasi
koledzy z Ukrainy. Część osób zdecydowała się
zostać w Polsce, część pojechała dalej, do innych
państw, głównie do Włoch i Niemiec.
Kompleksowa pomoc została zorganizowana
w ciągu ledwie kilku dni. Nasi pracownicy sami
zgłaszali się i pytali, co mogą zrobić. Potrzeby
były różne. Na początku musieliśmy zapewnić
przede wszystkim noclegi – zarówno dla naszych
współpracowników, jak i dla ich pupili, bowiem
uciekający z Ukrainy zabrali ze sobą swoje psy
i koty. Ponieważ wojna wybuchła w trakcie trwającej pandemii COVID-19, potrzebne było też
wsparcie w obszarze zdrowotnym. Zaoferowali-
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śmy również lekcje polskiego, kiedy decydowali
się zostać u nas dłużej.
Otrzymaliśmy również dużo wsparcia ze strony naszej firmy w sfinansowaniu pobytu ukraińskich kolegów i ich rodzin.
Po drugie, byliśmy w kontakcie z tamtejszym
resortem zdrowia i ambasadą w zakresie ustalania potrzeb lekowych niezbędnych dla mieszkańców Ukrainy wobec zakłóconych łańcuchów
dostaw i dystrybucji. W pierwszej kolejności chodziło przede wszystkim o leki przeciwbólowe
i antybiotyki. Potem także o leki w chorobach
układu sercowo-naczyniowego i stosowane w cukrzycy.
Byliśmy też w kontakcie z polskim rządem
i naszą centralą, jak rozwiązać problem dostaw
leków do Ukrainy. Korzystając z naszej sieci logistycznej, mogliśmy zgromadzić leki przekazywane od innych przedstawicielstw w Europie,
a następnie wysłać je do Ukrainy za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych. W sumie
globalnie Sandoz zebrał i przekazał Ukrainie
ponad 1,3 mln opakowań leków o wartości ok.
33 mln dolarów.
Dystrybucja leków w Ukrainie została ponownie uruchomiona tam, gdzie nie są prowadzone
działania wojenne. Obecnie koncentrujemy się
na dalszej pomocy rodzinom, które zdecydowały
się pozostać w Polsce, ale także już teraz rozma-

wiamy o pomocy tym, którzy zdecydują się na
przyjazd do Polski w okresie zimowym.
RZ: – Jak pan ocenia zdolność organizacji do
reagowania na sytuacje kryzysowe, które
w ostatnim czasie wydarzyły się w Europie?
TW: – Sandoz działa globalnie i firma jest
obecna w większości krajów. Niestety, w wielu z nich sytuacja nie jest tak stabilna jak była
jeszcze do niedawna w Europie. Stąd wynikają
po części nasze doświadczenia w radzeniu sobie
z trudnymi sytuacjami i szybkim reagowaniu.
Pracowałem w różnych częściach świata i musiałem sobie radzić z różnymi kryzysami na bieżąco.
Myślę, że to jest kwestia aktywowania zespołu
pracowników, wprowadzenia zarządzania kryzysowego, ustalania priorytetów na daną chwilę
i tworzenia zespołów zadaniowych.
To wymaga również świadomości, że nie można wszystkiego kontrolować i że nie zawsze wykonuje się pracę w stabilnym środowisku. Pewne
sytuacje możemy tylko zaakceptować i rozwijać
zdolność do szybkiej adopcji do danej sytuacji.
Zatem epidemia czy wojna w Ukrainie to nie
były pierwsze kryzysy, z którymi miałem do czynienia. A jak widać, to jeszcze nie koniec problemów. Teraz doświadczamy kryzysu energetycznego, wzrostu inflacji. O tym między innymi
teraz rozmawiamy w ramach naszej organizacji.
RZ: – Czy te rozmowy dotyczą również
możliwości prowadzenia biznesu w Polsce
w obecnej sytuacji gospodarczej?
TW: – Oceniam, że nasz biznes w Polsce jest
w dobrej kondycji. Oczywiście trzeba być bardzo
świadomym kosztów, jakie generuje obecna sytuacja, ale też branża farmaceutyczna jest teraz
bardzo potrzebna.
Dzisiaj naszym największym wkładem na
rzecz społeczeństwa jest zapewnienie dostępności leków w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego czy antybiotyków. Widoczna jest
bardzo duża dynamika jeśli chodzi o wzrost liczby pacjentów wracających do lekarzy.
Część z tych pacjentów nie korzystała z regularnych wizyt lekarskich z powodu pandemii
nawet przez 2 lata. A przez ten czas problem
zdrowotny narastał. W Polsce mamy około 1011 mln pacjentów z nadciśnieniem i ok. 20 mln
pacjentów z hipercholesterolemią. To cisi zabójcy. Nieleczone lub leczone nieprawidłowo będą
miały ogromny wpływ na zdrowie.
To samo dotyczy antybiotykoterapii. Wiosną
tego roku widzieliśmy ogromne zapotrzebowanie na antybiotyki, szczególnie wśród dzieci. Możemy spekulować, co jest przyczyną. Najprawdopodobniej pacjenci, którzy w czasie epidemii
nosili maseczki i unikali kontaktów, po powrocie
do normalnego funkcjonowania znowu stali się
eksponowani i bardziej podatni na zakażenia
bakteryjne.
RZ: – Czy ta zdolność do utrzymania produkcji na niezakłóconym poziomie jest argu-
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Thomas Weigold,
dyrektor generalny Sandoz Polska

Sandoz działa globalnie i firma jest
obecna w większości krajów. Niestety,
w wielu z nich sytuacja nie jest tak
stabilna jak była jeszcze do niedawna
w Europie. Stąd wynikają po części
nasze doświadczenia w radzeniu
sobie z trudnymi sytuacjami
FOT. Materiały prasowe

i szybkim reagowaniu.

mentem w rozmowach z rządem na temat
partnerstwa i bezpieczeństwa lekowego?
TW: – Pandemia i wojna w Ukrainie pokazały znaczenie lokalnej produkcji jako gwarancji
bezpieczeństwa lekowego. Rząd faktycznie zwraca na to teraz większą uwagę. Doceniam duży
wysiłek i otwartość na rozmowy o partnerstwie.
Obecnie potrzebujemy odpowiedzi na dwa pytania: jak ma wyglądać lista leków niezbędnych
dla zapewnienia bezpieczeństwa. A drugie – kim
są partnerzy, którzy mają zapewnić dostępność
do tych niezbędnych leków. Obecnie jako krajowi
producenci leków prowadzimy dialog z Ministerstwem Zdrowia.
Mając listę leków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, można wskazać, kto może
być lokalnym partnerem. Uważam, że potrzebne
są do tego dwa rodzaje wytwórców: firmy, które
dostarczają produkty niszowe, na przykład produkty onkologiczne dla kilku tysięcy pacjentów,
ale również producenci, którzy zapewniają duży
wolumen i są w stanie zagwarantować dostawy
dla 40 milionów mieszkańców. Teraz rozmawiamy z resortem zdrowia, kto może być partnerem
w pewnych niszowych produktach, a kto w dużym wolumenie. Potrzebni są jedni i drudzy.
Rozmawiamy, jak to połączyć.
My pozycjonujemy się w tym drugim segmencie. Jesteśmy jednym z największych producentów leków w Polsce. Mamy dwie fabryki,
w Warszawie i Strykowie, gdzie produkujemy
ok. 9 miliardów tabletek rocznie. Kolejne 10 mld
tabletek jest tam pakowanych. To daje ogromny
wolumen 19 mld tabletek rocznie.
Zresztą fabryka w Strykowie jest największym zakładem produkcyjnym Sandoz w Europie, biorąc pod uwagę liczbę produkowanych
jednostek. W większości są to tabletki albo kapsułki, leki kardiologiczne, dla diabetyków, do
stosowania w chorobach układu moczowego,
leki przeciwbólowe.

Każdy rząd zachęca firmy do różnych działań,
to może być produkcja API lub leków biologicznych. Firma musi określić, w jakim obszarze się
specjalizuje, gdzie może wnieść swój największy
wkład. My gwarantujemy wolumen.
RZ: – W jakich obszarach planują państwo
dalsze inwestycje?
TW: – Dotąd zainwestowaliśmy w produkcję
leków w Polsce 900 mln zł i na tym nie poprzestajemy. Na sierpień zaplanowane jest otwarcie
nowych linii pakujących w fabryce w Strykowie.
Sandoz zatrudnia w Polsce 1600 osób i ta liczba
stale rośnie.
Inwestujemy też w dwa huby. Jeden to Digital Hub, uruchomiony w czerwcu 2021 roku.
Nadal rekrutujemy pracowników, którzy będą
poszukiwać różnych rozwiązań i rozwijać platformy technologiczne, które zdigitalizują nasze
interakcje z systemem opieki zdrowotnej, pomogą zwiększyć wydajność i zaoferują prostsze
rozwiązania dla lekarzy i pacjentów. To centrum
działa w Polsce, ale obsługuje nasze przedstawicielstwa w całej Europie.
Drugie centrum, które zostało przeniesione do
Polski, odpowiada za opakowania leków. Każde opakowanie leku musi być zaprojektowane
zgodnie z przepisami danego państwa. Dotychczas w każdym kraju zajmowała się tym osobna
jednostka. Teraz zajmie się tym jedno centrum
zlokalizowane w naszym kraju.
Inwestujemy też w trzy najwyższej jakości
laboratoria, by móc zapewnić bezpieczeństwo
produkcji. To przekłada się nie tylko na ochronę
zdrowia, ale też zatrudnienie i płacone podatki.
Teraz pojawił się element bezpieczeństwa
energetycznego. Ale my od lat przeznaczamy
dużo środków na zieloną gospodarkę. W ostatnich 5 latach zmniejszyliśmy zużycie wody
o 30 procent, gazu o 45 proc. i energii elektrycznej o 50 procent. Stopniowo stawaliśmy się co-
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Pandemia i wojna w Ukrainie pokazały znaczenie lokalnej produkcji jako gwarancji
bezpieczeństwa lekowego. Rząd faktycznie zwraca na to teraz większą uwagę.
Doceniam duży wysiłek i otwartość na rozmowy o partnerstwie.
Obecnie potrzebujemy odpowiedzi na dwa pytania: jak ma wyglądać lista leków
niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa. A drugie – kim są partnerzy, którzy mają
zapewnić dostępność do tych niezbędnych leków – mówi Thomas Weigold.
raz bardziej skuteczni i efektywni pod kątem
ekologii i bycia przyjaznym dla środowiska. I to
przy rosnącej produkcji.
RZ: – Czy sam dialog i rozmowy wystarczą,
by przekonać centralę firmy do inwestycji?
Podawany jest przykład Austrii, która okazała się najbardziej skuteczna w przyciągnięciu do siebie produkcji antybiotyków.
TW: – Kwestię przenoszenia produkcji leków
do Europy jako sposobu na uniezależnienie się
od dostaw spoza kontynentu, była i jest nadal
szeroko dyskutowana w Europie i Polsce.
Faktycznie, Austria stała się centrum doskonałości dla antybiotyków. Jesteśmy w procesie
przenoszenia produkcji do jednego dużego centrum na całą Europę, począwszy od produkcji
API do finalnego produktu.
Kwestia tego transferu była przedmiotem
rozmów z rządem w Wiedniu. My szukaliśmy
atrakcyjnego miejsca, a rząd Austrii zdecydował
się na wsparcie tej inwestycji, dokładając część
pieniędzy. To bardzo dobry przykład współpracy
i myślenia o bezpieczeństwie lekowym, z którego
zresztą skorzysta cała Europa.
RZ: – Jakich propozycji i zachęt oczekuje
pan od strony polskiej?
TW: – Każdy system jest unikalny. Polska
oferuje wyzwania, ale i wiele możliwości: jakości, ale także dostępności, jaką daje refundacja.
Oczywiście presja cenowa jest duża. To coś specyficznego dla Polski – mamy najniższe ceny
w Europie. Ale jednocześnie Polska to bardzo
duży kraj, co stwarza nam ogromne możliwości,
bo możemy mieć duży wpływ na zdrowie pacjentów, kiedy nasze produkty są szerzej dostępne.
To, czego bym chciał, to otwarcia się na leki
biorównoważne. Oferujemy duże portfolio tych
produktów w wielu różnych obszarach terapeutycznych. Jednak w Polsce bardzo mały procent
pacjentów ma dostęp do leków biorównoważnych. Myślę, że powinniśmy być w średniej europejskiej. Rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia, w jaki sposób można zwiększyć skalę tej
dostępności tak, by większa liczba pacjentów
mogła odnieść korzyści z tego leczenia.
Kiedy wprowadzamy leki biorównoważne do
danego kraju, powoduje to konkurencję wobec
leków referencyjnych i dużą erozję cen. Dzięki
temu Ministerstwo Zdrowia zyskuje dodatkowe
środki, które powinno wykorzystać na poszerzenie dostępu do tych leków o kolejne grupy
pacjentów. To oczywiście wymaga rozwiązań
prawnych, które pozwalają na takie działania.
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Oczywiście nie mówimy o wszystkich lekach
i nie w jednym czasie. Rozumiemy, że resort
zdrowia mógłby przetestować to rozwiązanie
w jednym obszarze, by móc zobaczyć efekty. Tak
to się robi w innych państwach.
Po drugie myślę, że ponownego przemyślenia,
nie tylko w Polsce, ale Europie, wymaga sytuacja,
w jakiej obecnie działają firmy. Inflacja na poziomie 10-15 procent i ciągła obniżka cen oznacza
jedno: dyskusję w firmach, którego portfolio firma nie może już dłużej oferować. Widzimy teraz
wycofywanie niektórych produktów z rynków
z powodu przyspieszenia tego zjawiska.
W tej sytuacji dobrze widziane jest wsparcie
rządowe i zachęty dla lokalnych producentów,
którzy przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego.
RZ: – Jakie ma pan plany do realizacji
w najbliższej przyszłości?
TW: – W obszarze kluczowych kwestii jest
zapewnienie dostępności do całego naszego dużego portfolio, w szczególności do leków kardiologicznych i antybiotyków. Planujemy również
dostarczać w tym obszarze nowe produkty, jak
tylko leki referencyjne stracą patenty.
Stawiamy też na poprawę efektywności w obszarze edukacji i komunikacji z lekarzami i pacjentami. Chcemy to robić za pomocą urządzeń
elektronicznych. Potrzebujemy papieru do opakowań leków, a niekoniecznie do drukowania
materiałów edukacyjnych. Chcemy wykorzystywać nowe technologie, rozwiązania telemedyczne, organizować webinary, przy wsparciu naszego
Digital Hub.
Mam też nadzieję na kontynuację pomocy dla
Ukrainy, zarówno jeśli chodzi o zaopatrzenie
w leki, jak i pomoc rodzinom.
Wśród priorytetów jest też znalezienie rozwiązania dla leków biorównoważnych – chcę doczekać pierwszego produktu, który będzie szerzej
dostępny dla pacjentów.
I wreszcie – priorytetem dla nas są nasi pracownicy. Szczególnie w obliczu kryzysów widać, jak ważny jest zmotywowany do działania
zespół ludzi. Myślę, że już dużo robimy dla
naszych pracowników, bo wiemy, że taka inwestycja się zwróci. Inwestujemy w edukację,
w szkolenia, wspieramy ich, kiedy chcą pracować w innych państwach. Szczególnie osoby
z młodszego pokolenia są bardzo zainteresowane rozwojem, a firma im to oferuje. Podsumowując – ludzie są dla nas priorytetem i dla
mnie osobiście jest to największa motywacja
do działania. 
•
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Zdrowotne programy profilaktyczne realizowane przez samorządy i pracodawców.
Jak je skutecznie przeprowadzić?

Kampania Zdrowie Człowiek
Profilaktyka. Wnioski z debat
eksperckich
W zapobieganiu chorobom zakaźnym istotną rolę odgrywają samorządowe
programy polityki zdrowotnej. Nieocenione jest też w tej kwestii zaangażowanie
pracodawców. Działania takie niosą za sobą różnorodne korzyści: zdrowotne,
ekonomiczne, wizerunkowe, rekrutacyjne. Są przejawem odpowiedzialnego
i zrównoważonego zarządzania. Wskutek pandemii w lokalnych, jak i firmowych
budżetach jest dziś mniej pieniędzy. Warto jednak nie rezygnować z zaangażowania
w programy zdrowotne i szukać alternatywnych źródeł ich finansowania.

PIOTR WRÓBEL, WOJCIECH KUTA

– Pandemia koronawirusa diametralnie zmieniła postrzeganie chorób zakaźnych nie tylko
przez chorych, ale i całe społeczeństwo – zauważa dr hab. Marcin Pasiarski, prof. UJK, specjalista immunologii klinicznej i chorób wewnętrznych, hematolog, kierownik Kliniki Hematologii
i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
W kierowanej przez prof. Pasiarskiego Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii od czerwca
2019 r. realizowany jest samorządowy program
szczepień przeciwko pneumokokom wśród
chorujących onkologicznie. W opinii AOTMiT
wskazano, że jest to przedsięwzięcie unikalne nie
tylko w skali krajowej, ale i europejskiej.
Znacznie wzrosło zainteresowanie szczepieniami. – Pamiętajmy, że różnego rodzaju zakażenia dla osób z chorobami nowotworowymi
mogą mieć tragiczne konsekwencje – zaznaczył
prof. Pasiarski podczas debaty online otwierającej trzecią już edycję cyklu eksperckich spotkań
w ramach kampanii edukacyjnej Zdrowie Człowiek Profilaktyka.
– Przekonując samorząd do finansowania tego
programu, wskazywaliśmy nie tylko na ewidentne korzyści terapeutyczne, ale też ekonomiczne.

Mniejsza liczba powikłań, m.in. w postaci zapalenia płuc u pacjentów onkologicznych, oznacza tańsze leczenie, bardziej efektywne nie tylko
klinicznie, ale i kosztowo – podkreśla profesor.
Tak można znaleźć pieniądze
na profilaktykę
Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych

w Związku Miast Polskich, zwraca uwagę, że
w ostatnich dwóch latach, głównie wskutek
pandemii, pula środków na realizację samorządowych programów polityki zdrowotnej jest
mniejsza. Stąd ważne jest pozyskiwanie środków
z alternatywnych źródeł finansowania.
– Jednym z takich źródeł mogą być budżety
obywatelskie. Nie zrażajmy się tym, że mieszkańcy zgłaszają propozycję, która nie jest jeszcze
przedsięwzięciem zaopiniowanym przez Agencję

Prof. Jarosław Pinkas,
konsultant krajowy
w dziedzinie zdrowia publicznego

Wydaje się, że czas pandemii
koronawirusa ostatecznie przekonał
przedsiębiorców do tego, że wydatki na
profilaktykę w zakładach pracy w istocie
są dobrą inwestycją, a nie kosztem,
ponieważ redukują występowanie
zjawiska absenteizmu i prezenteizmu.
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– W ostatnich dwóch latach,
głównie wskutek pandemii,
pula środków na realizację
samorządowych programów
polityki zdrowotnej jest mniejsza.
Stąd ważne jest pozyskiwanie
środków z alternatywnych źródeł
finansowania. Jednym z nich
mogą być budżety obywatelskie
– mówi Marek Wójcik.

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Nie powinno to zwalniać samorządu z przyjrzenia się takiemu pomysłowi, przygotowania
na jego podstawie programu polityki zdrowotnej, a następnie przekazania go do oceny przez
AOTMiT – tłumaczy ekspert.
Wskazuje, że kolejnym źródłem finansowania programów profilaktycznych, tym razem
ze środków unijnych, są Regionalne Programy
Operacyjne (RPO). Na kolejną transzę pieniędzy trzeba jednak poczekać do połowy przyszłego roku.
– Pukamy także do Ministerstwa Zdrowia
o większe środki z Narodowego Programu Zdrowia (NPZ). Nie zapominajmy o możliwościach
finansowania profilaktyki z subfunduszu w ramach Funduszu Medycznego, dofinansowaniu
programów ze środków NFZ, projektach zdrowotnych Komisji Europejskiej, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, również mogącymi aplikować o środki
na takie programy – wylicza Marek Wójcik.
Nie tylko środki unijne
Maria Piętak-Frączek, prezes Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polskich, kierownik Referatu ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia Urzędu Miasta w Krakowie, zwraca
jednak uwagę, że samorządy powinny być przygotowane na współpracę z różnymi podmiotami
i instytucjami.
Miasto Kraków rozmawia z UNICEF, między
innymi w zakresie wspólnego przygotowania
i zrealizowania kampanii edukacyjnej dotyczącej szczepień ochronnych. – Zawarliśmy porozumienia, zgodnie z którymi materiały edukacyjne
dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych, w tym
szczepień, zostały jednolicie przygotowane przez
Ministerstwo Zdrowia dla wszystkich samorządów. Z kolei poszczególne samorządy wnioskują o dodatkowe środki na lokalną promocję
i wsparcie tej inicjatywy – opisuje ekspertka.
Natomiast władze Mielca zdecydowały się na
wdrożenie programu profilaktycznych szczepień
przeciwko pneumokokom mieszkańców tego
miasta w wieku powyżej 65 lat. – Jego celem
jest uzyskanie 80-procentowego poziomu zaszczepienia w tej grupie wiekowej – mówi Agata
Ćwięka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu. Zaznacza, że program jest finansowany ze środków
budżetu miasta oraz w ramach dofinansowania
z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Bez pracodawców
trudno o sukces w profilaktyce
Eksperci zgodnie zauważają, że bez zwiększenia
roli pracodawców w zapobieganiu wielu chorobom i ich czynnikom ryzyka osiągnięcie sukcesów w profilaktyce będzie bardzo trudne.
– Podczas pandemii pracodawcy okazali
się bardzo skutecznymi propagatorami szczepień przeciwko COVID-19 – zaznaczył prof.
Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dzie-
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dzinie zdrowia publicznego, członek Narodowej
Rady Rozwoju ds. Ochrony Zdrowia, wypowiadając się podczas drugiej w ramach cyklu debaty online pt. „Inwestycja w zdrowie jako dobra
praktyka CSR – bądź pracodawcą odpowiedzialnym społecznie”.
– Wydaje się, że czas pandemii koronawirusa
ostatecznie przekonał przedsiębiorców do tego,
że wydatki na profilaktykę w zakładach pracy
w istocie są dobrą inwestycją, a nie kosztem,
ponieważ redukują występowanie zjawiska absenteizmu i prezenteizmu – mówił.
Wśród priorytetów zdrowotnych w miejscach
pracy konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia
publicznego wskazał między innymi szczepienia
dorosłych przeciwko pneumokokom oraz znacznie skuteczniejsze niż dotychczas rozpropagowanie szczepień przeciwko grypie.
Zakład pracy to też miejsce dla edukatora
Paweł Wdówik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, członek Rady ds. Zdrowia
Publicznego i Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, kierownik Oddziału w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
przypomniał, że wśród działań profilaktycznych
realizowanych w zakładach pracy są między innymi programy szczepień pracowników ochrony
zdrowia, osób pracujących przy żywności czy
narażonych na kleszczowe zapalenie mózgu [np.
pracujących w lasach – red.].
Zaznacza jednocześnie: – Znamy badania,
które potwierdzają, że wdrożenie programów
szczepień w zakładach pracy zmniejszyło w nich
absencję chorobową aż o 15-20 proc. Można więc
powiedzieć, że jest to nie tylko inwestycja w pracownika, ale jednocześnie inwestycja w firmę.
Jak zauważa prof. Jarosław Pinkas, codziennie godzinami przebywamy w swoich miejscach
zatrudnienia. Już tylko z tego powodu rola pracodawców w profilaktyce wielu schorzeń powinna być i jest bardzo ważna.
Zdaniem profesora w firmach bardzo potrzebni są ludzie z odpowiednią wiedzą, którzy potrafią przekazać informacje o tym, co jest dobre dla
naszego zdrowia, w oparciu o wiedzę medyczną
i dowody naukowe. – To szczepionka na fake
newsy. Marzę o tym, aby w zakładach pracy było
miejsce dla edukatorów zdrowotnych, wdrażających wiele różnych projektów, także edukacyjnych. Ważne jest, aby w firmach pracownicy
mieli poczucie odpowiedzialności nie tylko za
swoje zdrowie, ale też za zdrowie współpracowników – podkreśla profesor.
Warto inwestować
w dobrostan pracownika
Natomiast Monika Tomaszewska, ekspert
Pracodawców RP, szefowa Forum Pielęgniarek
w Pracodawcach Medycyny Prywatnej, mówiąc
o roli przedsiębiorców i zarządzających firmami
w systemie zdrowia publicznego, zauważa, że
po doświadczeniach pandemii dostrzegalne jest
szersze niż dotąd, kompleksowe dbanie przez
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RY N E K Z D ROW I A
ZDROWIE PUBLICZNE

Paweł Wdówik,
konsultant krajowy w dziedzinie
medycyny pracy

Programy prozdrowotne są
obecnie elementem społecznej
odpowiedzialności biznesu. Dostrzec
można rosnący profesjonalizm tych
FOT. Materiały prasowe

działań. Są już np. firmy, w których
pracodawcy wyznaczyli pracownika
zajmującego się działalnością
prozdrowotną.

Przywołała rekomendacje wynikające z opracowanych przez Pracodawców RP raportów: „Zawodowo zaszczepieni” oraz „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”.
– Zasadnicza rekomendacja jest taka, że zdrowotne programy profilaktyczne musimy tworzyć
w oparciu o dane i wnioski z działań prozdrowotnych, które już były prowadzone i przyniosły
efekty. Dużą rekomendacją jest i ta zalecająca
wystandaryzowanie badań lekarskich i poszerzenie ich zakresu w oparciu o profesjonalistów
medycyny pracy będących bliżej pracowników.
Ważne jest ustalenie takiego modelu finansowania badań przesiewowych, by nie obciążały
one wyłącznie pracodawców; również stworzenie
zachęt finansowych dla pracodawców, którzy robią najwięcej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
– wylicza Monika Tomaszewska.
Realne wsparcie

pracodawców o dobrostan (wellbeing) pracownika. Chętniej wdrażają duże programy wellbeingowe i takie podejście holistyczne staje się
coraz częściej standardem.
– Mamy wiele danych, które mówią, że im
większa jest inwestycja w obszar profilaktyki,
tym większy zwrot korzyści. Mowa nie tylko
o ograniczeniu kosztów absencji, zastępstw, ale
również działaniu, które buduje na rynku wizerunek pracodawcy dbającego o zdrowie pracowników – mówi ekspert Pracodawców RP.
Paweł Wdówik podkreśla, że programy prozdrowotne są obecnie elementem społecznej odpowiedzialności biznesu. Dostrzec można rosnący profesjonalizm tych działań. Są już np. firmy,
w których pracodawcy wyznaczyli pracownika
zajmującego się działalnością prozdrowotną.
– Jako element społecznej odpowiedzialności
biznesu są postrzegane m.in. programy szczepień przeciwko grypie. To dbanie nie tylko o pracownika, ale także pośrednio o członków ich
rodzin – zauważa.
Projekty dotyczą różnych
działań prozdrowotnych
Jak zwraca uwagę Edyta Masłowska-Parafian,
ekspert ds. funduszy unijnych, zastępca dyrektora w Sieci Badawczej Łukasiewicz – ORGMASZ,
dla pracodawców, podobnie jak dla samorządów,
ważnym źródłem finansowania zdrowotnych
programów profilaktycznych są fundusze unijne. Tą drogą, w ramach konkursów, można uzyskać 80 proc. środków potrzebnych na realizację
programów. Np. w woj. śląskim w perspektywie
finansowej 2014-2020 pracodawcy otrzymali ponad 20,5 mln zł na eliminowanie czynników ryzyka zdrowotnego wśród pracowników.
Trudno określić, kiedy pojawią się środki z kolejnej perspektywy unijnej. Tym niemniej – zdaniem ekspertki – jesteśmy dobrze przygotowani:
są opracowane programy operacyjne i budżety.

– Są środki na profilaktyczne programy zdrowotne. Wiele programów było pozytywnie zaopiniowanych przez AOTMiT, mogą być powtórzone
– mówi o gotowych już rozwiązaniach, które
mogą stać się wskazówką dla pracodawców.
– W nowej perspektywie przewidziano środki
nie tylko na eliminowanie zidentyfikowanych
czynników ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy,
ale też np. na tak ciekawe inicjatywy jak rozszerzenie pakietu badań profilaktycznych pracowników wykraczających poza obowiązkowe badania okresowe, finansowanie punktów medycyny
pracy w samych zakładach, działania edukacyjne
i promocję zdrowego stylu życia – przypominała
Edyta Masłowska-Parafian.
Rekomendacje dla pracodawców
Miejscem, w którym pracodawcy mogą szukać
informacji o konkursach na realizację zdrowotnych programów profilaktycznych, które zostaną
uruchomione i ich wsparciu finansowym jest
m.in. ogólnopolska strona rządowa www.funduszeeuropejskie.gov.pl, także strony Ministerstwa
Zdrowia czy regionalne punkty kontaktowe posiadające wiedzę o funduszach. – Dokumentacje konkursowe są napisane na tyle ogólnie, że
pracodawca po ocenie ryzyka zdrowotnego może
sfinansować naprawdę wiele różnorodnych działań prozdrowotnych – zaznaczała ekspertka ds.
funduszy unijnych.
W opinii Moniki Tomaszewskiej istotne dla
powodzenia programu zdrowotnego w zakładzie pracy jest zbudowanie współpracy na linii
realizator – pracodawca. – Kluczowe jest pojawienie się w firmie edukatora koordynującego profilaktykę, blisko współpracującego ze
służbami medycyny pracy i osobami odpowiedzialnymi za projekt po stronie pracodawcy.
Wprowadzane takich osób do przedsiębiorstw
to element dobrej praktyki – mówi ekspert Pracodawców RP.

Jak podkreślają organizatorzy cyklu debat Zdrowie Człowiek Profilaktyka, inicjatywy dotyczące
profilaktyki zdrowotnej pozwalają lepiej zadbać
o zdrowie lokalnej społeczności, tworzą lepsze
warunki pracy.
– Żyjemy w czasach, w których działania z zakresu ochrony zdrowia powinny być integralną
częścią strategii zarządzania, niezależnie od tego,
czy mówimy o lokalnych samorządach, wielkich
korporacjach czy o przedsiębiorstwach sektora MŚP. Angażując się w tego typu inicjatywy,
dbamy o zdrowie lokalnej społeczności, tworzymy odpowiednie warunki pracy i zapewniamy
ciągłość biznesowej działalności – przekonuje Agnieszka Pawlikowska z Compass PR,
współtwórczyni projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka.
Dodaje: – Celem naszej kampanii jest zwrócenie uwagi na wielopłaszczyznowe korzyści
wynikające z zaangażowania w działania profilaktyki zdrowotnej w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy. Patrząc na zagadnienie z szerokiej perspektywy odpowiedzialnego
i zrównoważonego zarządzania, podpowiadamy,
jak przygotować, wdrożyć i przeprowadzić skuteczny program zdrowotny, jakich błędów unikać oraz skąd pozyskać alternatywne środki na
jego realizację.
– Dzięki naszym działaniom, które realizujemy nieprzerwanie już dziewiąty rok, wielu
podmiotom udało się osiągnąć zamierzone cele.
Dlatego też zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez naszych ekspertów materiałów edukacyjnych, gotowych schematów
PPZ czy ankiet ewaluacyjnych – dostępnych
na stronie www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.
pl. Przez stronę można skonsultować się z naszymi ekspertami: lekarzami, ekspertami medycyny pracy, prawa pracy, BHP, ekspertami
ds. pozyskiwania funduszy unijnych, a także
przedstawicielami samorządów i pracodawców
mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji działań zdrowotnych – informuje Agnieszka
Pawlikowska.	
•
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RY N E K Z D ROW I A
POLECA

8 WRZEŚNIA 2022 R.
—
I OGÓLNOPOLSKA

Szczegóły i rejestracja: https://wil.org.pl/
Miejsce: Centrum Edukacyjne EDU Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.
Organizator: Wielkopolska Izba Lekarska.

K O N F E R E N C J A S Z P I TA L N I C T W A
I PRAW LEKARZA
24 WRZEŚNIA 2022 R.
—
I OGÓLNOPOLSKA

Szczegóły i rejestracja: https://wil.org.pl/
Miejsce: Centrum Edukacyjne EDU Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.
Organizator: Wielkopolska Izba Lekarska.

K O N F E R E N C J A M E DYC Y N Y
RODZINNEJ

22-24 WRZEŚNIA 2022 R.
—
3. KONGRES CHIRURGII
M I N I M A L N I E I N W A Z YJ N E J

23 WRZEŚNIA 2022 R.
—
I OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA OPIEKI

Na Kongres organizatorzy zapraszają chirurgów różnych specjalności – chirurgii ogólnej, bariatrycznej, onkologicznej, torakochirurgii, urologii, ginekologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, jak również lekarzy w trakcie
specjalizacji. Planowana liczba uczestników: 700-800 osób.
Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.
Kongres pod przewodnictwem Towarzystwa Chirurgów Polskich
Szczegółowe informacje i rejestracja: kongreschmi.pl
Wydarzenie skierowane jest do specjalistów, których praca na co dzień związana jest z opieką nad pacjentem u kresu
życia. W wydarzeniu weźmie udział ponad 300 pielęgniarek, lekarzy, opiekunów medycznych.
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Szczegółowe informacje i rejestracja: www.odchodzicbezbolu.pl

PA L I AT Y W N E J „ O D C H O D Z I Ć
BEZ BÓLU”

3 0 W R Z E Ś N I A - 2 PA Ź D Z I E R N I K A
2022 R.
—
I V Ś L Ą S K I E D N I M E DYC Y N Y
S TA N Ó W N A G ŁYC H

2 4 - 2 5 PA Ź D Z I E R N I K A 2 0 2 2 R .
—
XVIII FORUM RYNKU
ZDROWIA

1-2 GRUDNIA 2022 R.
—
ŚRODKOWO-WSCHODNIA
KONFERENCJA EUROPEJ-

Konferencja będzie znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności, a także miejscem wymiany spostrzeżeń
i doświadczeń na temat stanów nagłych w medycynie, mających bezpośredni wpływ na zdrowie i życie człowieka.
Miejsce: Hotel Stok w Wiśle
Organizator: Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.
Więcej o konferencji i rejestracja: konferencja-ptrm.pl
Tegoroczna edycja wydarzenia stwarza wyjątkową okazję do wielowątkowej debaty o różnych aspektach funkcjonowania polskiej ochrony zdrowia. Czy możemy dziś powiedzieć, że pandemia niejako przygotowała nas do działania
w warunkach wojny za naszą wschodnią granicą? Czy radzimy sobie w Polsce z niezbędnym niwelowaniem tzw.
długu zdrowotnego? Jaki wpływ na priorytety polityki zdrowotnej państwa wywierają nadzwyczajne okoliczności,
których doświadczamy od wielu miesięcy? Ogromny sukces poprzedniej edycji Forum Rynku Zdrowia dowodzi, że
poszukiwanie odpowiedzi na powyższe i inne kluczowe dla systemu ochrony zdrowia pytania – w formie szerokich,
bezpośrednich dyskusji – jest bardzo potrzebne i oczekiwane.
Miejsce: Warszawa, hotel Sheraton Grand Warsaw. Organizator: Grupa PTWP
Szczegóły i rejestracja: forumrynkuzdrowia.pl
Organizatorzy: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.
Miejsce: Aula A im. Prof. J. Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

S K A “ T R Z Y L ATA PA N D E M I I
SARS-COV- 2 W KONTEKŚCIE
Z D R O W I A , B E Z P I E C Z E Ń S T WA
PA C J E N TA I P E R S O N E L U ,
E K O N O M I I O R A Z E D U K A C J I ”.

15-17 CZERWCA 2023 R.
—
43. KONGRES POLSKIEGO
LEKARSKIEGO
TOWARZYSTWA
RADIOLOGICZNEGO
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Konferencja jest obszarem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz służących ukazaniu osiągnięć i sukcesów na polu
diagnostyki obrazowej – ważnej współcześnie dziedziny medycyny. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji nad nowymi wyzwaniami i zagrożeniami stojącymi przed współczesną radiologią i diagnostyką obrazową.
Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia oraz w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Organizator: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Więcej informacji i rejestracja na stronie: https://pltr2022.pl
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ZAREZERWUJ TERMIN!

24-25 PA Ź DZ I E R N I K A 2 0 2 2 R .
Wa rs za wa , ho t e l S he rat on G rand Warsaw
Organizowane od 2005 r. Forum Rynku Zdrowia jest jedną z najbardziej
reprezentatywnych i prestiżowych publicznych debat o kluczowych dla
sektora ochrony zdrowia zagadnieniach dotyczących między innymi:
Najpierw pandemia, potem wojna – ochrona zdrowia
w niespokojnych czasach
Priorytety polityki zdrowotnej państwa
Kadry w ochronie zdrowia
Organizacja leczenia, finansowanie i terapie wybranych chorób
Rozwój e-Zdrowia i nowych technologii medycznych
Zarządzanie szpitalami i innymi podmiotami ochrony zdrowia

Więcej: WWW.FORUMRYNKUZDROWIA.PL

