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Szanowni Czytelnicy,

Dokładnie dwa lata temu, 2 lutego 2021 roku, rozpoczęłam pracę w Ryn-
ku Zdrowia na stanowisku redaktorki naczelnej. Wcześniej przez prawie 
dziewięć lat pracowałam w Wirtualnej Polsce, w której m.in. zarządzałam 
stroną główną, odpowiadałam za treści informacyjne, ale też zajmowałam 
się serwisami lifestylowymi, w tym WP abcZdrowie. 

Po co o tym piszę? Bo w ciągu tych 24 miesięcy wielokrotnie pytano 
mnie o moje doświadczenie zawodowe, a część rozmów rozpoczynała się 
od słów „a Pani w ogóle zna się na zdrowiu?”. Zestawiając siebie z dzienni-
karzami, którzy o systemie piszą od lat, dodając ekspertów, którzy ochronę 
zdrowia znają od podszewki, moja odpowiedź powinna być przecząca, ale… 
Co to właściwie oznacza „znać się na zdrowiu”? Granicą jest 5 czy 10 lat 
pracy w ochronie zdrowia, znajomość 10, 20 czy kilkuset osób z branży? 
A może świadczy o tym liczba krytycznych tekstów na temat funkcjo-
nowania systemu? W mojej poprzedniej firmie szef zaczynał każde ko-
legium od pytania „Czym żyje Polska?”. Pamiętam, że kiedy zadał je po 
raz pierwszy, wywołał popłoch wśród dziennikarzy. Dlaczego? Bo każdy 
z nas miał przygotowany temat: najlepszy, najciekawszy, najmądrzejszy, 
ale żaden nie odpowiadał na pytanie „Czym żyje Polska?”. Kiedy przy-
szłam do Rynku Zdrowia, zadałam to samo pytanie: „Czym żyje ochrona 
zdrowia w Polsce?”. Okazało się, że w świetnej branżowej redakcji odpo-
wiedź na nie była równie trudna jak w Wirtualnej Polsce. Od tamtego 
czasu codzienne kolegium redakcyjne zaczynamy od najprostszych pytań 
o system i spojrzenia na niego z różnych perspektyw. Bo właśnie różne 
perspektywy są naszą siłą. Otwierają dyskusję, a nie ją kończą. Zdaję sobie 
sprawę z odpowiedzialności, jaką wzięłam na swoje barki. Rynek Zdro-
wia jest dziś jednym z najbardziej opiniotwórczych serwisów piszących 
o ochronie zdrowia (w grudniu odwiedziło nas prawie 3,7 mln użytkow-
ników). Widzę, z jak wieloma wyzwaniami mierzy się ochrona zdrowia, 
jak wiele jest do zmiany. Ale jestem też bardzo ostrożna w kategorycznej 
ocenie rzeczywistości. Nie dlatego, że nie mam odwagi, by mówić głośno 
o patologiach systemu, ale dlatego, że nigdy nie patrzyłam na świat zero-
-jedynkowo, a na ten dotyczący ochrony zdrowia tym bardziej. Zgadzam 
się z Adamem Niedzielskim, który w jednym z wywiadów powiedział 
mi: „Bardzo często powtarzam, że można mieć rewelacyjne pomysły, moż-
na mieć szlachetne idee, ale liczy się to, co może zostać wdrożone. Będąc 
nierealistycznymi optymistami, nie zmienimy świata”. Na moje pytanie, co 
ten świat zmieni, odpowiedział: „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”. I tu zamiast kropki powinnam postawić przecinek, zaprasza-
jąc Państwa do dyskusji na temat ochrony zdrowia podczas Kongresu 
Wyzwań Zdrowotnych, który odbędzie się 9 i 10 marca w Katowicach. 

PAULINA GUMOWSKA,

REDAKTOR NACZELNA PORTALU RYNEK ZDROWIA  
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 Kongres Wyzwań Zdrowotnych 
– HCC

06 Kobieta Rynku Zdrowia. Wybieramy 
50 najbardziej wpływowych kobiet 
w ochronie zdrowia

50 Kongres Wyzwań Zdrowotnych już 
9 i 10 marca w Katowicach. O czym 
będziemy rozmawiać?

 DEBATA RYNKU ZDROWIA
42 Niewydolność serca. Można w porę 

zapobiec hospitalizacji

 Polityka zdrowotna
07 Maciej Miłkowski o ambicjach 

politycznych, nagrodach i obecności 
w mediach

14 Ustawa o jakości. Bartłomiej 
Chmielowiec: stanowi bardzo mocny 
fundament pod budowanie systemu 
opieki zdrowotnej

17 To ona dziś rządzi samorządem 
diagnostów. Najważniejsze zadanie? 
„Wprowadzić normalność”

19 Centralna rejestracja zrewolucjonizuje 
kolejki do lekarza

22 Maciej Bogucki: W Polsce nie 
istnieje system ochrony zdrowia. 
Trzeba go dopiero zbudować

W dniach 9 i 10 marca zapraszamy do Katowic. Więcej o wydarzeniu i agendzie na stronach 50-51.

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, w wywiadzie dla Rynku Zdrowia mówi, czy 
szykuje się do zmiany pracy. Wyjaśnia też, dlaczego nie chciałby „wejść w buty" 
ministra zdrowia. Odnosi się również do kwestii przyznawanych mu licznie nagród 
i tłumaczy, dlaczego nie ma go w ogólnopolskich mediach. Wiceministra pytamy 
także o ustawę refundacyjną i zmiany w finansowaniu świadczeń.
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26 Wideorozmowa z dyspozytorem 
pogotowia? „To byłby absolutny hit 
w ratownictwie medycznym”

28 Profesorowie wspominają rewolucję 
w polskiej kardiologii. „Decyzji 
pomógł przypadek”

 Nauka
10 Nabór na rezydentury na nowych 

zasadach. „Nie produkujemy lekarzy, 
my ich kształcimy”

30 Młodzi lekarze nie chcą 
być chirurgami, wolą zostać 
anestezjologami. Powodów jest kilka

 Farmacja 
32 Niedożywiony pacjent to trudny 

pacjent. Kiedy potrzebne leczenie 
przez żywienie?

36 Zdrowe państwo to jest państwo 
zdrowego obywatela

40 Nasze API od początku produkujemy 
w Europie 

44 Merck: łączymy świat nauki 
i technologii

47 Agnieszka Leszczyńska:  
nasze leki pomagają pacjentom wrócić  
do normalnego życia

Centralna rejestracja zrewolucjonizuje kolejki do lekarza

19

17

Monika Pintal-Ślimak od grudnia ubiegłego roku kieruje samorządem diagnostów 
laboratoryjnych. Przed nią trudne zadanie: przede wszystkim uspokojenie emocji 
w mocno podzielonym środowisku. – Chcę normalności – mówi.
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Kobieta Rynku Zdrowia. Wybieramy 50 najbardziej 
wpływowych kobiet w ochronie zdrowia

9 marca 2023 roku redakcja Rynku Zdrowia po raz 
pierwszy przyzna nagrodę: Kobieta Rynku Zdrowia. 
Chcemy wyróżnić menadżerki, lekarki, naukowczynie, 
badaczki, polityczki, urzędniczki, działaczki społeczne 
oraz przedstawicielki organizacji działających na 
rzecz pacjentów i rozwoju ochrony zdrowia.

W skład kapituły konkursowej wchodzą dzien-
nikarki i dziennikarze Rynku Zdrowia. Prze-
wodniczącą kapituły jest Paulina Gumowska, 
redaktor naczelna portalu i magazynu Rynek 
Zdrowia. Kapituła dokona wyboru spośród zgło-
szeń od czytelników oraz własnych wskazań.

Propozycje kandydatur do nagrody mogły 
nadsyłać zarówno osoby indywidualne, firmy 
zainteresowane, jak i instytucje państwowe, sa-

morządowe, izby gospodarcze i inne instytucje 
oraz środowisko medyczne i farmaceutyczne.

Na tej podstawie zostanie wyłonionych 50 
najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdro-
wia. Gala finałowa odbędzie się 9 marca w czasie 
Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. 

– Tuż przed sesją inauguracyjną Forum Ryn-
ku Zdrowia w 2022 roku jeden z uczestników 
zapytał mnie, dlaczego w grupie 12 prelegentów 

jest tylko jedna kobieta. Odpowiedź była dosyć 
prosta: to nie płeć determinowała, kogo zaprosi-
łam do udziału w sesji, kluczem były stanowiska 
piastowane przez te osoby, a jak dobrze wiemy, 
polską ochroną zdrowia rządzą mężczyźni. Czy 
to oznacza, że kobiety działające w tym sektorze 
są gorzej wykształcone, mniej inteligentne, nie 
umieją myśleć strategicznie, nie potrafią zarzą-
dzać? Oczywiście to bzdura. Ławka kandyda-
tów, spośród których wybiera się np. ministrów, 
składa się głównie z mężczyzn, bo wciąż za mało 
dbamy o to, by głos kobiet w publicznej debacie 
był słyszalny i by kobiety na tej ławce się w natu-
ralny sposób znalazły. Czy kobiety powinny być 
ministerkami, prezeskami NFZ, szefowymi kli-
nik, rektorkami, prezeskami firm medycznych? 
Oczywiście, pod warunkiem, że bez względu na 
płeć będą najlepsze w danej rekrutacji. To jedyny 
klucz. A nagroda Kobieta Rynku Zdrowia ma 
być sygnałem, że ławka ze świetnymi specjalist-
kami jest bardzo, bardzo długa – mówi Paulina 
Gumowska.  •



0 7

RY N E K Z D R O W I A

F I N A N S E  I   Z A R Z Ą D Z A N I E

PAULINA GUMOWSKA, LUIZA JAKUBIAK

Paulina Gumowska, Luiza Jakubiak: 
Jest panu wygodnie w swoim gabinecie? 
Przyzwyczaił się pan do tego miejsca? 
Maciej Miłkowski, wiceminister zdro-

wia: Tak. Bardzo dobrze mi się pracuje na Dłu-
giej. Mam pięknie umeblowany pokój z dużą 
ilością kwiatów i obrazów, co jest wielką zasłu-
gą mojej Małgosi, która od lat mi pomaga we 
wszystkich sprawach. Na pewno jest lepiej niż 
na Miodowej, bo tam był jeden pokoik, dużo 
mniej komfortowe warunki. 

Myśli pan już o tym, że być może za kilka 
miesięcy będzie musiał ten gabinet jednak 
zmienić? 
Nie przyzwyczajam się nigdy do miejsca pracy 

i jestem gotowy w każdym momencie je opuścić. 
Dziś jestem wiceministrem m.in. od leków, jutro 
mogę robić coś innego i zaczynać życie zawodo-
we od nowa… 

… po 4,5 roku. To całkiem długi dystans jak 
na „ministra od leków”. 

Przez pierwsze pół roku zajmowałem się nad-
zorem nad świadczeniami zdrowotnymi i Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Departament leko-
wy przejąłem dokładnie 4 lata temu, w styczniu. 
Owszem, dawno, ale co roku zespół się zmieniał.

Początek był bardzo trudny, bo ówczesny wi-
ceminister Marcin Czech miał bardzo trudne 
relacje z prasą. Cokolwiek by nie zrobił, zawsze 
było to źle przez niektórych oceniane. To prze-
kładało się na atmosferę w pracy, która była bar-
dzo napięta, a zespół nie był zgrany. A w takich 
warunkach ciężko się pracuje. Dziś departament 
jest zupełnie inny, inaczej się też pracuje. 

A panu media sprzyjają?
Uważam, że raczej tak. Zresztą świadomie nad 

tym pracowałem. Spotykam się ze stowarzysze-
niami pacjenckimi, z ekspertami, konsultantami, 
ale uczestniczę też w konferencjach branżowych. 
Jestem uczestnikiem wielu debat redakcyjnych 
i staram się nie odmawiać, jeśli temat leży w mo-
ich kompetencjach. Rozmowy z udziałem eks-
pertów podczas takich debat dużo dają, otwierają 
inne perspektywy, a czasami można jeszcze po-
dyskutować poza oficjalnym nagraniem.

W mediach ogólnopolskich pana nie ma.
Nie ma, bo nie jestem delegowany do roz-

mów z  mediami, poza kilkoma wyjątkami  

Maciej Miłkowski o ambicjach politycznych, 
nagrodach i obecności w mediach

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, 
w wywiadzie dla Rynku Zdrowia mówi, czy szykuje 
się do zmiany pracy. Wyjaśnia też, dlaczego 
nie chciałby „wejść w buty” ministra zdrowia. 
Odnosi się również do kwestii przyznawanych 
mu licznie nagród i tłumaczy, dlaczego nie ma 
go w ogólnopolskich mediach. Wiceministra 
pytamy także o ustawę refundacyjną i zmiany 
w finansowaniu świadczeń.
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na samym początku. Dlatego tak naprawdę nikt 
mnie nie zna. 

Czyli to nie był pana wybór?
Z jednej strony nikt mnie nie wskazuje do 

udzielania wywiadów, z drugiej mam świado-
mość, że nie jestem medialną osobą.

Jednocześnie obserwując pana aktywność, 
trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wyskaku-
je pan z lodówki. 
W branży lekowej tak. Ale zupełnie nie wy-

chodzę poza ten obszar. Trochę szkoda, bo za-
wsze marzyłem o innej działce, ale dostałem 
lekową.

O jakiej pan marzył?
O organizacji systemu zdrowia.

W ostatnim czasie wszedł pan mocniej w te 
zagadnienia.
Ale zdecydowanie za mało, bo to departament 

lecznictwa jest dziś najważniejszy w systemie 
ochrony zdrowia. Jako nadzorujący departa-
ment lekowy odpowiadam za 15 proc. budżetu 
systemu ochrony zdrowia. Ale większość to jest 
leczenie, organizacja systemu ochrony zdro-
wia, w tym niezwykle istotna rola Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej, czyli podstawy medycyny. 

Mam już 25 lat doświadczenia pracy w ochro-
nie zdrowia na wielu różnych stanowiskach. 
Widziałem już wiele rzeczy, chociażby zmienia-
jąc system ochrony zdrowia z budżetowego na 
system płatności za wykonaną usługę w latach 
1997-2003 w kasach chorych i NFZ. Jako szef 
podmiotu rehabilitacyjnego chyba jako jeden 
z pierwszych wdrożyłem dzienną rehabilitację 
pacjentów w dwóch cyklach rozdzielonych obia-
dem, a w niedzielę pacjenci mieli tylko sesję 
poranną. Stwierdziłem, że płatnik powinien  
płacić za efekt, a  nie za fakt przebywania 
w szpitalu.

Ostatnio uważam, że wielkim sukcesem jest 
uzgodnienie przez prezesa NFZ Filipa Nowa-
ka porozumienia z POZ, z którego wszyscy są 
zadowoleni. Dzięki temu można dalej zmieniać 
tę dziedzinę, a można to tylko robić wspólnie.

Mógłby pan zarządzać systemem ochro-
ny zdrowia jako minister. Ma pan takie  
ambicje?
Nie. Zawsze było mi dobrze w roli zastępcy. 

Z wyłączeniem krótkiego epizodu bycia preze-
sem zawsze byłem pomagającym. Z tej pozycji 
można zrobić więcej. 

Pana zdaniem minister zdrowia powinien 
być politykiem? Czy to ułatwiłoby proce-
dowanie niektórych ustaw?
Nawet jeśli nie był, to w momencie nominacji 

staje się politykiem, choćby nieformalnym, bo 
musi dochodzić do porozumienia ze wszystkimi 
stronami. I ta rola jest bardzo istotna, bo fak-
tycznie wspiera procedowanie najważniejszych 

ustaw. W przypadku drugich zastępców mini-
stra to nie jest już niezbędne. Ja staram się nie 
być politykiem. Zresztą jestem doceniany. Na-
wet w Sejmie wszystkie opcje polityczne, w tym 
osoby z opozycji, mówią, że dobrze się ze mną 
współpracuje i rozmawia. 

Jeśli po wyborach znajdzie się pan poza re-
sortem zdrowia, co pan będzie robił? 
Nie zastanawiałem się nad tym. W przeszłości 

dwa razy wyrzucali mnie z pracy i za każdym 
razem dostawałem propozycje z zupełnie innej 
dziedziny. I zawsze coś dobrego z tego wynika-
ło. Myślę, że jeśli teraz czy kiedykolwiek będzie 
jakaś zmiana, to też to będzie dobre. 

Zostawia to pan losowi? 
Tak. Chociaż zawsze się człowiek denerwuje, 

czy sobie poradzi. Jednego jestem pewien: nikt 
mi nie może zarzucić, że nie jestem pracowi-
ty. Widać to chociażby po moim codziennym 
planie pracy: wszelkie zaległości za dnia wyko-
nuję po godz. 20, a zaległości z tygodnia w so-
boty i niedziele. 

Jest pan pracoholikiem?
Trochę tak. Mam 58 dni zaległego urlopu, 

z bieżącym to będzie już całe 4 miesiące. Kie-
dyś próbowałem wolny czas poświęcać swoim 
zainteresowaniom. Ale okazało się, że zawodowo 
tych spraw jest tak dużo, że na wolny czas już 
nie ma przestrzeni. Poza tym jestem oceniany 
z efektywności mojej pracy. 

A jak pan ocenia tę efektywność? 
Oczywiście nie wszystko mi się udaje, cho-

ciażby w zakresie dostępności lekowej jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Wracam też pamięcią do 
przeszłości, kiedy zostałem dyrektorem szpitala 
w bardzo trudnej sytuacji. Na początku tylko 
odbierałem telefony z pytaniami, kiedy zapłacę 
zobowiązania. Właściwie nie zajmowałem się 
wtedy niczym innym, jak tylko tym, jak wyjść 
z twarzą z tej sytuacji.

Wiecie panie, co zaliczam do swoich suk-
cesów zawodowych? Że jestem wiarygodny. 
Żadna z firm nie może powiedzieć, że jestem 
niewiarygodny, czy że postępuję wobec niej 
nieuczciwe lub kogoś traktuję inaczej niż po-
zostałych.

Traktuje pan swoją obecną pracę jak misję?
Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o wynagrodzenie 

(śmiech). Niższe dochody roczne miałem jedynie 
przed 1999 rokiem, więc to nie pensja decyduje 
o moim zaangażowaniu. 

Widziałby pan siebie w pracy po drugiej 
stronie, w branży farmaceutycznej? 
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Wszyst-

ko jest możliwe. Z jednej strony dzieci mi mówią, 
że niby normalny człowiek, ale taki niezarad-
ny. Ale od rodziców, żony czy zupełnie obcych 
ludzi słyszę, że robię dobre rzeczy. 

Maciej Miłkowski 

Nie przyzwyczajam się nigdy do miejsca 

pracy i jestem gotowy w każdym 

momencie je opuścić. Dziś jestem 

wiceministrem m.in. od leków, jutro 

mogę robić coś innego i zaczynać życie 

zawodowe od nowa.

Nowe e-wydanie  

https://rynekzdrowia.publuu.com/
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W gabinecie, w którym się spotykamy, jest 
gablota z nagrodami, na ścianach wiszą dy-
plomy, w sali obok również. Nie boi się pan, 
że powoli zaczynają panu ciążyć? Pojawia się 
zarzut w stosunku do pana, że pycha kroczy 
przed upadkiem.
Wydaje mi się, że mam w sobie dużo pokory 

i staram się takim być. Ale również spotyka-
łem się z krytyką za przyjęcie nagrody, której 
nie powinienem przyjąć. Chodziło o Listę 100. 
Uważam, że jeśli ktoś chce mnie nagrodzić, by-
łoby bardzo nieelegancko nagrody nie przyjąć. 

Kiedyś miałem też sytuację, że wśród innych 
nagrodzonych były osoby źle mówiące o Mini-
sterstwie Zdrowia. Ale co to ma do rzeczy? Bar-
dzo mi zależy na dobrej współpracy ze wszyst-
kimi, choć czasami to bywa naprawdę trudne.

A nagroda dla Patrona Bezpieczeństwa Le-
kowego? Nie miał pan zgrzytu, przyjmując 
ją? Bo z jednej strony Krajowi Producenci 
Leków mówią, że jest kryzys lekowy, a z dru-
giej nagradzają ministra, który za te leki od-
powiada.
Nie czuję zgrzytu. Branża krajowa bardzo czę-

sto podkreśla, że przy negocjacjach produkcja 
polska jest istotnym elementem negocjacji i ich 
wyniku, za który ostatecznie to ja odpowiadam. 
Dlatego za to dziękuję.

Ale powiedzmy też sobie jasno, współpraca 
z PZPPF bywa czasami bardzo trudna. Zresztą 
kilka razy zastanawiałem się nad dalszym sen-
sem pracy właśnie po rozmowie z nimi.

Panie ministrze, z pewnością pańskim suk-
cesem jest wprowadzanie nowych tera-
pii. Jednak obecnie są problemy z dostę-
pem do niektórych podstawowych leków. 
Poświęca im pan wystarczająco dużo uwagi?
To nie jest tak, że nie zwracam uwagi na pod-

stawowe terapie. Niektóre firmy starają się nas 
przekonywać, że lek do 20, 30 zł nie ma żadnego 
znaczenia, że takie leki pacjenci powinni sobie 
sami kupować, że nie powinniśmy zajmować się 
terapiami na powszechne schorzenia, a wyłącz-
nie onkologią czy chorobami rzadkimi. 

Całkowicie się z tym nie zgadzam. Jedną ze 
zmian w projekcie ustawy refundacyjnej jest to, 
że minister ma prawo przyjąć do refundacji lek 
po rekomendacji AOTMiT. Chodzi o starsze te-
rapie, które są leczeniem z wyboru, o ugrunto-
wanej pozycji terapeutycznej, stosowane przez 
szerokie populacje. Dla mnie najważniejsze 
jest to, żeby leki podstawowe były finansowa-
ne ze środków publicznych, nawet jeśli kosztują 
7 zł. Zresztą spotykałem się z firmami i pro-
siłem, aby przeanalizowały koszty produkcji 
najtańszych leków, czy nadal są one opłacalne 
i wspólnie podnieśliśmy te ceny właśnie po to, 
aby nie doszło do sytuacji braków z powodów 
kosztów produkcji. I oczywiście później od tych 
niskich cen są liczone koszty dystrybucji, za-
równo hurtowej, która wynosi 5 procent, jak 
również aptecznej.

Wierzy pan, że uda się przyjąć ustawę refun-
dacyjną jeszcze w obecnej kadencji Sejmu? 
Projekt ustawy został już przyjęty przez 

SKRM, po przyjęciu przez rząd trafi do Sej-
mu. Tam jest wiele zapisów, które porządku-
ją sytuację oraz takich, które jeśli nie zostaną 
przyjęte, mogą spowodować duże problemy na 
rynku leków. Mówię na przykład o marżach ap-
tek i hurtowni.

Jest możliwość, że gdyby był problem 
z  procedowaniem całej ustawy refunda-
cyjnej, te najbardziej kluczowe rozwiązania 
zostaną z niej wyjęte i pójdą szybszą ścieżką?
Nie planujemy takiego rozwiązania. Mam 

przekonanie, że ustawa znajdzie swój finał 
w tym roku, bo jest bardzo istotna dla sektora 
farmaceutycznego i oczywiście w konsekwen-
cji dla pacjentów. Trzeba ją będzie dopracować 
w podkomisji sejmowej i to Tomasz Latos, prze-
wodniczący Komisji Zdrowia, obiecał. Na pewno 
w roku wyborczym nie przeforsujemy rozwiązań 
wbrew środowisku. 

W uzasadnieniu do wspomnianej ustawy re-
fundacyjnej czytamy: obniżka cen leków to 
fundament systemu. Wielokrotnie na spo-
tkaniach podkreślał pan, że koncerny farma-
ceutyczne zarabiają krocie. Czy to oznacza 
dalszą presję na ceny?
Mówię o zyskowności innowacyjnej branży 

farmaceutycznej, gdzie przeciętna spółka ma 
rentowność na poziomie około 25, a zdarzają się 
nawet wyniki do 50 procent. Jest tak, że w tych 
globalnych firmach wszystkie spółki regionalne 
pracują na wynik centrali. 

Staramy się maksymalnie  wynegocjować 
ceny i wydaje mi się, że dzięki temu mamy jed-
ne z najniższych. Oczywiście są wyjątki. To przy-
kłady leków, które nie są już innowacją, ale firmy 
nie chcą obniżyć ceny. 

W Polsce bardzo sprawnie działa cały pro-
ces refundacyjny, począwszy od prac Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
poprzez ciało doradcze prezesa Agencji, czyli 
Radę Przejrzystości i opinię samego prezesa. 
Na przedostatnim odcinku jest Komisja Eko-
nomiczna i jeszcze minister. Myślę, że w wie-
lu państwach nie ma woli do angażowania się 
w tak mocno sformalizowany proces negocjacji. 
Mają wystarczające środki finansowe i po pro-
stu płacą tyle, ile zażąda firma – czyli wydają 
znacząco więcej pieniędzy za efekt taki sam, 
jak w Polsce.

W kuluarach słyszymy, że członkowie Komi-
sji Ekonomicznej dostają premie w zależno-
ści od osiągniętych obniżek cen. To prawda?
Nie ma czegoś takiego. Efekt pracy członków 

Komisji nie ma żadnego związku z wynagro-
dzeniem. Jest raczej odwrotna zależność – kiedy 
negocjacje przedłużają się, to członkowie muszą 
więcej pracować. Im krócej negocjują, tym dla 
nich lepiej.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia człon-
ka Komisji jest określona w ustawie. Kiedyś to 
było bardzo intratne zajęcie, bo mieliśmy mało 
negocjacji. Ale teraz spotykają się po 10,  14 
razy w miesiącu często po 5 godzin dziennie. 
W czwartki zatwierdzają negocjacje poszczegól-
nych zespołów negocjacyjnych, często kończąc 
pracę po północy.

Dzisiaj jest tak, że minister ma możliwość 
zakończyć finansowanie danej terapii w pro-
gramie lekowym, jeśli firma nie zgodzi się na 
warunki resortu. Po roku kończy się finanso-
wanie, a w tym czasie szuka się innych moż-
liwości dla pacjentów. Dzięki temu udało 
się panu nie być zakładnikiem koncernów? 
Mamy taką możliwość. Kilka razy wykorzysta-

liśmy to rozwiązanie i kończyliśmy refundację. 
Kiedy nie dojdziemy do porozumienia, wówczas 
na wniosek firmy możemy kontynuować finan-
sowanie według ostatnio uzgodnionej ceny przez 
kolejny rok, po czym decyzja refundacyjna wyga-
sa. Mamy wtedy rok na przygotowanie się do tej 
sytuacji. Dotąd wydaliśmy cztery takie decyzje. 
Ostatnio dotyczyło to leczenia przewlekłej noc-
nej hemoglobinurii.

Uważa pan, że obronił pan koncepcję zmian 
w finansowaniu systemu i przeniesienia fi-
nansowania wielu świadczeń z budżetu pań-
stwa do NFZ? Mówi pan, że w przypadku 
ustawy refundacyjnej w roku wyborczym 
nie będzie forsowania zmian, na które nie 
zgodzi się branża, ale w przypadku zmian 
w finansowaniu nie przyjęto żadnych kry-
tycznych uwag.
Nieprzekonanych na pewno nie przekonałem. 

Sprawy związane z finansowaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej w całości powinny być po stro-
nie płatnika, a nie po stronie Ministerstwa Zdro-
wia. Uważamy, że to jest logiczne. Przyjęliśmy 
taką, a nie inną metodologię tworzenia budże-
tu i zgodnie z nią nasze działania są logiczne. 
Rozmawiamy o finansowaniu. A to jest stałe, 
uzgodnione w oparciu o procent PKB. I tego 
się trzymajmy. 

Może pan powiedzieć: jestem spokojny 
o budżet na rok do przodu, pieniędzy na 
ochronę zdrowia nie zabraknie?
Na rok do przodu jestem spokojny. Jest duża 

poduszka finansowa w NFZ. Oczywiście jest 
jeszcze pytanie o inwestycje w sektorach zdrowia 
w obszarze informatyzacji, inwestycji, remontów. 
Są na to albo pieniądze unijne, albo podmio-
tów właścicielskich, czyli Ministerstwa Zdrowia 
lub samorządów. Olbrzymie środki pieniężne 
idą też na kształcenie i specjalizacje medyczne. 
Zwracam też uwagę na bardzo duży pozytywny 
efekt ustawy 7 procent. Nie negocjujemy budże-
tu w Sejmie. Mając swój własny budżet, można 
teoretycznie zrobić wszystko. Chodzi o to, żeby 
go maksymalnie i efektywnie wykorzystać na 
rzecz lepszego zdrowia pacjentów.  •
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PAULINA GUMOWSKA

Paulina Gumowska: Ministerstwo Zdrowia 
informuje o kolejnych miejscach na kierun-
kach lekarskich, a rezydenci alarmują, że już 
dziś brakuje odpowiedniej liczby miejsc szko-
leniowych. Jako przykład porażki systemu 
wskazują jesienną rekrutację na rezydentury. 
Mówią, że choć system centralny był wycze-
kiwany przez środowisko, to już kształt LEK-u, 
od którego zależy, czy i na jaką rezydenturę 
się dostaną, nie jest tym, o co walczyli.
Prof. Ryszard Gellert: Rezydenci, zabiegając 

o zmiany w systemie, a przypomnę, że był to 
rok 2017, chcieli rekrutacji na uczciwych, przej-
rzystych zasadach. Powołano dwa zespoły, sam 
byłem w ich składzie. Chcieli centralnego przy-

Nabór na rezydentury na nowych 
zasadach. „Nie produkujemy lekarzy, 
my ich kształcimy”

Rekrutacja na rezydentury co roku budzi emocje. 
Ostatnia – jesienna edycja – jeszcze większe 
z powodu wprowadzenia centralnego naboru, 
zmian w LEK-u oraz rosnącej liczby absolwentów 
kierunków medycznych, za którą zdaniem medyków 
nie idzie rosnąca liczba miejsc specjalizacyjnych. 
Piotr Bromber, wiceminister zdrowia oraz prof. 
Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego, we wspólnym 
wywiadzie dla Rynku Zdrowia mierzą się 
z wątpliwościami środowiska lekarskiego. 
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działu miejsc. Nowy system wprowadza taki 
sam algorytm dla wszystkich. Ponadto rezydenci 
chcieli też, by pytania na LEK były jawne i to 
też zostało wprowadzone.

Paulina Gumowska: Część pytań, ale nie 70 
proc. Dziś mówią, że to rozwaliło egzamin 
w obecnej formule. 
Prof. Ryszard Gellert: Chcieli nawet 100 

proc. Przypomnę też, że w 2019 r., kiedy to zmia-
ny legislacyjne dotyczące egzaminu były konsul-
towane publicznie, Porozumienie Rezydentów 
OZZL domagało się, aby egzamin ten był w 100 
procentach z ogólnodostępnej bazy.

Trzeba to sobie jasno powiedzieć, że stało się 
dokładnie to, co przewidywali dyrektorzy Cen-
trum Egzaminów Medycznych i CMKP: stu-
denci medycyny są w stanie nauczyć się puli py-
tań na pamięć. I co się okazuje? Zniknął istotny 
dystraktor, który wcześniej mówił, że ktoś jest 
słaby, dobry, a ktoś bardzo dobry. Rezydenci sami 
go wyłączyli. A to przekłada się na rekrutację na 
rezydentury, bo wynik z tego egzaminu to naj-
ważniejsze kryterium mające wpływ na miejsce 
na liście rankingowej. 

Paulina Gumowska: Skoro Ministerstwo 
Zdrowia widziało zagrożenia, powinno 
tak skonstruować system, by ich uniknąć. 
Panie ministrze?

Piotr Bromber: Patrzę na obecną sytuację 
nieco inaczej niż pan profesor. Wprowadzone 
zmiany były wspólnie wypracowane – pytania 
do LEK i PES, centralny nabór do odbycia szko-
lenia specjalizacyjnego czy też indywidualizowa-
ny staż podyplomowy. Docelowo bazę na PES 
zlikwidowaliśmy. Co do LEK to dyskusja jesz-
cze przed nami. W sprawie naboru na miejsca 
specjalizacyjne określiliśmy warunki brzegowe. 

Rezydenci oczekiwali np. możliwości apliko-
wania na 100 miejsc. My zawęziliśmy ten wybór 
do 15. Analiza wyników postępowania wskazuje, 
że aż 1477 osób wskazało tylko jeden wariant, 
przez co znacząco ograniczyło sobie szansę na 
kwalifikację. Jednocześnie zaledwie 444 osoby 
skorzystały z możliwości wskazania wszystkich 
15 wariantów.  

Pojawiły się krytyczne opinie o konieczno-
ści wyjazdu do innego województwa. Nie było 
przymusu wybierania miejsc specjalizacyjnych 
w różnych województwach. Można było wskazać 
kilka dziedzin i trybów w jednym wojewódz-
twie. Wielu lekarzy nie skorzystało nawet z ta-
kiej możliwości. To, że stworzyliśmy możliwość 
wyboru specjalizacji w kilku województwach, 
zwiększało szanse na wymarzoną specjalizację. 

Paulina Gumowska: Jaką rolę w tym pro-
cesie odgrywają konsultanci wojewódzcy 
i  krajowi? Jaka jest różnica między licz-

bą miejsc, o którą oni występują, a liczbą 
miejsc, którą ostatecznie przyznaje Mini-
sterstwo Zdrowia?
Piotr Bromber: Informację o zapotrzebo-

waniu dostajemy od konsultantów krajowych 
oraz od wojewodów, którzy bazują na danych od 
konsultantów wojewódzkich. W ubiegłorocznym 
postępowaniu wystąpili o prawie 7 tys. miejsc 
rezydenckich. Ale to dopiero początek do ko-
lejnych analiz, na podstawie których ustala się 
liczbę miejsc w poszczególnych dziedzinach. 

Paulina Gumowska: I mamy rozjazd. 
Piotr Bromber: Nie mamy. Wiemy, że na 

pewno w postępowaniu nie weźmie udziału aż 
tylu chętnych, bo jest dużo mniej absolwentów 
kierunku lekarskiego. 

Paulina Gumowska: To skąd te różnice, że 
konsultanci występują o 7 tys., a minister 
zdrowia daje 4218 miejsc na rezydenturach?
Piotr Bromber: Konsultanci podają, ilu 

specjalistów brakuje w danym województwie, 
a studiów lekarskich nie kończy obecnie aż tylu 
absolwentów. W 2021 roku w sesji jesiennej wo-
jewodowie zgłosili zapotrzebowanie na blisko 
7 tysięcy rezydentur, a w postępowaniu wzię-
ło udział ok. 4200 lekarzy i lekarzy dentystów.

Można to prześledzić szczegółowo na przy-
kładzie specjalizacji z chorób wewnętrznych.  
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Wojewodowie zgłosili zapotrzebowanie na 952 
miejsca, Ministerstwo Zdrowia przyznało 457 
miejsc rezydenckich, a zgłosiło się tylko 311 leka-
rzy. Po zakończeniu całego postępowania okaza-
ło się, że zostały aż 82 miejsca niewykorzystane 
w tej dziedzinie.  

Prof. Ryszard Gellert: Dziś sytuacja w wielu 
przypadkach wygląda tak: brakuje chętnych na 
patomorfologię czy chirurgię ogólną, a mamy 
dużo kandydatów na okulistykę, dermatologię 
i chirurgię plastyczną. Rezydenci są rozczaro-
wani, bo w dziedzinach atrakcyjnych dla nich 
brakuje miejsc. 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomo-
wego odpowiada za zabezpieczenie wysokiej ja-
kości miejsc specjalizacyjnych. Mamy ich wy-
starczającą liczbę.  

Paulina Gumowska: Zatrzymajmy się przy 
specjalizacjach deficytowych. Wiemy, że 
jest z nimi ogromny problem, kandydatów 
nie ma, wy utrzymujecie liczbę miejsc na 
tych specjalizacjach na podobnym pozio-
mie i dochodzi do paradoksu. Nie przyzna-
jecie ich więcej, bo wiecie, że i tak nie zosta-
ną obsadzone, a z drugiej strony wygląda 
to jak wywieszenie białej flagi.  
Piotr Bromber: Mimo że przez ostatnie lata 

na onkologię i hematologię dziecięcą było co 
roku od 4 do 7 chętnych, my i tak przyznajemy 
24 miejsca, a nie obniżamy do 7. Bo takie są 
obecnie priorytety.

Wymieniłem już liczby w przypadku chorób 
wewnętrznych, które wskazują, że przyznajemy 
rezydentury z nadwyżką. Dotyczy to także in-
nych specjalizacji. 

Onkologia kliniczna? W  ubiegłym roku 
specjalizację ostatecznie rozpoczęły 54 osoby, 
a w tym roku udostępniliśmy 121 miejsc. Na 
podstawie danych wiemy, że szkolenie rozpocz-
nie 60 osób, czyli połowa miejsc na rezydenturze 
została wolna. 

A odnosząc się do zarzutu, że wywieszamy 
białą flagę – po to zwiększamy liczbę miejsc na 
kierunkach lekarskich, żeby w przyszłości licz-
ba chętnych na specjalizacjach wzrosła, w tym 
również w dziedzinach priorytetowych. Two-
rzymy lepsze warunki pracy i płacy, by takie 
kierunki wybierać. 

Paulina Gumowska: A co z systemem za-
chęt? Np. finansowych?
Piotr Bromber: Kredyt na studia medyczne 

może być w całości umorzony w przypadku zdo-
bycia tytułu specjalisty w dziedzinie prioryteto-
wej. Kolejną zachętą jest wyższe wynagrodzenie, 
ale planujemy je jeszcze bardziej zróżnicować na 
rzecz priorytetowych dziedzin. Są też bony lojal-
nościowe, czyli dodatkowo zwiększone wynagro-
dzenie – również wyższe w przypadku dziedzin 
priorytetowych. Jesteśmy otwarci na rozmowę 
o innych propozycjach w tym zakresie.

Prof. Ryszard Gellert: Wejdę panu mini-
strowi w słowo. Rezydenci muszą patrzeć sze-

rzej przy wyborze specjalizacji. System ewolu-
uje w kierunku ich oczekiwań, ale jego rolą jest 
też, a może przede wszystkim, zabezpieczenie 
społecznych potrzeb zdrowotnych. Rekrutacja 
na rezydentury to zderzenie oczekiwań realizo-
wania samych siebie z oczekiwaniami systemu. 

Paulina Gumowska: Przysłuchuję się temu, 
co panowie mówicie, przekonujecie, że sy-
tuacja jest opanowana, po drugiej stronie 
jest pełne obaw środowisko lekarskie. Czy 
państwo jeszcze umiecie ze sobą rozmawiać 
i słuchać wzajemnie swoich racji?
Piotr Bromber: Wielokrotnie podkreślałem, 

że obawy i wątpliwości środowiska są dla nas 
ważne. System rekrutacji na szkolenie specja-
lizacyjne był tworzony razem ze środowiskiem.

Paulina Gumowska: Panie ministrze, leka-
rze podnoszą argument, że resort zaprasza 
ich do zespołów, wyrywkowo zgadza się 
na ich sugestie tylko po to, żeby na końcu 
użyć właśnie takiego argumentu: lekarze 
się na to zgodzili, więc nie rozumiemy teraz 
ich oburzenia.
Piotr Bromber: To jest duże uproszczenie. 

Nikt z nas nie mówi, że jest oburzony czyimś sta-
nowiskiem. Według mojej wiedzy prace zespołu, 
który ukształtował obecny system kwalifikacji na 
szkolenie specjalizacyjne, zakończyły się wspól-
nym przyjęciem zaproponowanego rozwiązania.    

Paulina Gumowska: Centralny nabór wyeli-
minował dogrywkę, która w ubiegłych la-
tach pozwalała np. na przesuwanie miejsc 
rezydenckich tam, gdzie w wyniku rekrutacji 
zwiększone było zapotrzebowanie. Czy do-
puszcza pan sytuację przesuwania miejsc?
Piotr Bromber: W ocenie lekarzy mecha-

nizm „dogrywki” był właśnie tym najmniej 
obiektywnym, bo całkowicie zależnym od mi-
nistra zdrowia, elementem procesu kwalifi-
kacji. Na kanwie nowego doświadczenia war-
to się wspólnie zastanowić, czy docelowo nie 
wprowadzić jednak trzeciej tury. Dla mnie jed-
ną z kluczowych informacji po zakończonym 
postępowaniu jest liczba osób, które nie sko-
rzystały z możliwości wyboru więcej niż jednej 
opcji. Tak jak wspominałem, prawie 1500 osób 
wskazało tylko jeden wariant. Dodatkowo, pra-
wie 400 lekarzy, którzy złożyli wnioski w trybie 
rezydenckim i pozarezydenckim, nie potwier-
dziło przyjęcia zaproponowanego miejsca, choć 
w trakcie rekrutacji zaznaczyli zaproponowane 
im miejsca szkoleniowe.

Ostatecznie w jesiennej rekrutacji zakwalifi-
kowało się 3071 osób na tryb rezydencki i 1109 na 
pozarezydencki. Dane te w połączeniu z liczbą 
osób, które nie dostały się na oczekiwane przez 
siebie rezydentury i  liczbą niewykorzystanych 
rezydentur, dają pełen obraz sytuacji.

Planujemy zmianę poprzez dodanie trzeciej 
tury pozwalającej na przydzielenie niewykorzy-
stanych miejsc – podobnie jak było wcześniej, ale 

Prof. Ryszard Gellert 
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np. tylko w dziedzinach priorytetowych.  Anali-
zujemy wyniki postępowania i prawdopodobnie 
przygotujemy przepisy korygujące ten w pełni 
automatyczny proces kwalifikacji. Zwłaszcza że 
wiele osób zakwalifikowanych do odległych wo-
jewództw, pomimo takiego wyboru, nie zdecydo-
wało się jednak w obydwu turach kwalifikacji 
przyjąć miejsc szkoleniowych. A to oznaczało 
brak możliwości kwalifikacji innych osób. Me-
chanizm korygujący powinien przede wszystkim 
dotyczyć priorytetowych dziedzin medycyny.  

Paulina Gumowska: Taka analiza być może 
uspokoi sytuację dzisiaj, ale nie odpowiada 
na kontrowersje dotyczące tego, w jaki spo-
sób zamierzacie państwo zapewnić miej-
sca rezydenckie przy skokowej liczbie ab-
solwentów kierunków lekarskich. Z jednej 
strony nie ma dynamiki we wzroście miejsc 
szkolących, z drugiej już dziś są poważne 
obawy o jakość kształcenia na kierunkach 
medycznych i brak odpowiedniej liczby ka-
dry. Za chwilę deficyty kadrowe mogą być 
też w ośrodkach akredytowanych. 
Piotr Bromber: Dynamika wzrostu miejsc 

akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w porównaniu do dynamiki 
wzrostu liczby miejsc na kierunkach lekarskich 
jest faktycznie mniejsza. Jest tak, bo już teraz 
mamy nadmiar miejsc szkoleniowych. Jednocze-
śnie planujemy na bieżąco dostosowywać licz-
bę miejsc rezydenckich do liczby absolwentów.

Prof. Ryszard Gellert: Teraz szkoli się 27 tys. 
specjalizantów, a mamy jeszcze do dyspozycji 
ponad 20 tys. wolnych miejsc akredytowanych 
do szkolenia.

Paulina Gumowska: Każde z tych „czekają-
cych” miejsc spełnia standardy?
Prof. Ryszard Gellert: Nie może być ina-

czej. Miejsca akredytowane są przyznawane na 
podstawie opinii zespołu ekspertów, który bar-
dzo dokładnie weryfikuje możliwości jednostki. 

Paulina Gumowska: Panie profesorze, słu-
chałam pana wykładu inauguracyjnego 
nowy rok akademicki na CMKP. Mówił pan 
o wyzwaniach związanych z wyszkoleniem 
tak dużej liczby nowych lekarzy. Artykuło-
wał pan również obawy. Naprawdę nie boi 
się pan powtórki scenariusza z Hiszpanii, 
która nie mogąc zapewnić odpowiedniej 
liczby miejsc rezydenckich, tak naprawdę 
produkuje kadry na eksport?
Piotr Bromber: Zanim pan profesor odpo-

wie, jedna uwaga z mojej strony. Używa pani 
sformułowania produkcja lekarzy, a my kształci-
my lekarzy. Nie chcę utrwalać takiego myślenia. 

Paulina Gumowska: Ale ono już się utrwaliło. 
Piotr Bromber: Powtarzam, nie produkuje-

my lekarzy, tylko kształcimy.

Paulina Gumowska: A wracając do wykła-
du pana profesora…

Prof. Ryszard Gellert: Jak już wcześniej 
wspominałem, dziś mamy ponad 20 tys. wol-
nych akredytowanych miejsc szkoleniowych. 
Zatem mamy duży bufor. Więcej absolwentów 
będziemy mieli za 7 lat, więc mamy czas, by się 
do tego przygotować. 

Piotr Bromber: Przywołuje pani scenariusz 
hiszpański, ale nie ma dziś żadnych podstaw do 
twierdzenia, że powtórzy się on w Polsce.

Paulina Gumowska: Środowisko lekarzy 
uważa inaczej.
Prof. Ryszard Gellert: Podkreślę raz jeszcze, 

że miejsc specjalizacyjnych nie zabraknie. I pro-
testuję przeciwko sformułowaniom, że obniżamy 
jakość kształcenia. Jakość kształcenia na rezy-
denturach w dużej mierze zależy od kierowni-
ka specjalizacji. W procesie akredytacji i mo-
nitorowania jakości kształcenia bardzo dbamy 
o to, by jednostki, które szkolą, utrzymywały 
najwyższy poziom. 

Piotr Bromber: Potwierdzam słowa pana 
profesora. Jakość kształcenia nie może się po-
gorszyć. Wręcz przeciwnie – podnosimy jakość 
kształcenia zarówno przed-, jak i podyplomowe-
go. Zmieniamy standardy kształcenia, programy 
specjalizacyjne. Ubiegamy się o to, by Światowa 
Federacja Edukacji Medycznej, czyli najwięk-
sza światowa organizacja działająca w Stanach 
Zjednoczonych, certyfikowała Polską Komisję 
Akredytacyjną. Nie ma dziś bardziej opiniotwór-
czej instytucji, jeśli chodzi o jakość kształcenia. 
Taki certyfikat jest na całym świecie dowodem 
na wysoką jakość kształcenia. 

Paulina Gumowska: To dlaczego środowi-
sko wam nie wierzy? Te dwie perspektywy 
dzieli przepaść. 
Piotr Bromber: To nie jest przepaść, to jest 

próba godzenia oczekiwań.  

Paulina Gumowska: Pan, panie profesorze, 
nie ma obaw?
Prof. Ryszard Gellert: Mam, ale nie o ja-

kość kształcenia, ale o rosnące oczekiwania 
młodych lekarzy wobec systemu. Widać to na 
przykład w dyskusjach na Twitterze, które 
sprowadzają się do sformułowania: „Minister-
stwo ogranicza liczbę miejsc na specjalizacjach” 
czy „Ministerstwo blokuje miejsca”. To nie jest 
prawda. Nie każdy dostaje się na wymarzoną 
specjalizację. 

Mówiliśmy już nie raz o tym, że mamy zarów-
no rezerwę miejsc rezydenckich, jak i wolnych 
miejsc szkoleniowych. 

Paulina Gumowska: Panie ministrze, a pan 
przyjmuje te obawy?
Piotr Bromber: Każdy z nas ma swoją per-

spektywę. Naszą rolą jest godzić różne oczeki-
wania. Nie chcemy niezrozumienia lub wzajem-
nego rozczarowania. Ale też trudno nie zgodzić 
się opinią pana profesora, że strony mogą mieć 
różne oczekiwania.  •

Piotr Bromber 
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Ustawa o jakości. Bartłomiej 
Chmielowiec: stanowi bardzo mocny 
fundament pod budowanie systemu 
opieki zdrowotnej

– Ustawa o jakości porządkuje i reguluje bardzo 
wiele rzeczy w sposób, który uważam za optymalny. 
Nie będzie jednak nigdy ustawą marzeń, bo nie 
żyjemy w próżni – mówi w rozmowie z Rynkiem 
Zdrowia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw 
Pacjenta.

PAULINA GUMOWSKA

Czy w ciągu ostatnich miesięcy był dzień, 
w którym nie sprawdzał pan, co dzieje się 
z ustawą o jakości? 
Regularnie sprawdzali to moi pracownicy. Cie-

szę się, że po przyjęciu projektu ustawy przez 
Radę Ministrów przed nami kolejny etap: ścież-
ka sejmowa. 

Trudno o entuzjazm w środowisku medy-
ków. 
Rozumiem uwagi i zastrzeżenia ze strony róż-

nych środowisk, ale w stosunku do części z nich 
mam odmienną opinię. Nie zmienia to jednak 
faktu, że to jedna z najważniejszych ustaw w sys-
temie ochrony zdrowia. Stanowi bardzo mocny 
fundament pod budowanie systemu opieki zdro-
wotnej, opartego na wartości i promowaniu jakości 
na każdym etapie. Wreszcie pod przygotowanie 
strategii związanych z bezpieczeństwem pacjenta. 

Nie udało się uchwalić ustawy 
w 2022 roku, choć zapewne na to pan 
liczył. Realny staje się pierwszy kwartał 
2023 roku. Czy wówczas polscy pacjenci 
staną się bezpieczni? 
Wszystkie zmiany w systemie ochrony zdro-

wia wymagają czasu, a już na pewno nie może-

my mówić o zmianie z dnia na dzień. Ochrona 
zdrowia jest jednym z najbardziej skompli-
kowanych systemów, funkcjonujących w każ-
dym kraju. Jednak by te zmiany skutecznie 
przeprowadzać, potrzebny jest impuls i musi 
być ten pierwszy krok. Właśnie go wykonali-
śmy. Zdarzenia niepożądane były, są i będą 
– wszędzie, nie tylko w Polsce, ale możemy 
zrobić bardzo wiele, aby je w zasadniczy spo-
sób ograniczyć. 

A tak po ludzku? Co się zmieni? 
Po pierwsze zaczniemy monitorować zdarze-

nia niepożądane w sposób usystematyzowany 
i według określonych standardów. 

Dlaczego pana zdaniem lekarze i dyrekto-
rzy tego do tej pory nie robili?
Z różnych powodów: po pierwsze dlatego, 

że nie mieli takiego obowiązku, po drugie, nie 
mieli motywacji, po trzecie placówki, które nie 
ubiegały się o akredytację – nie musiały tego 
robić. Teraz nie ma od tego odwrotu. Tak, jak 
powiedzieliśmy: wprowadzamy elektroniczną 
dokumentację medyczną, teraz czas najwyż-
szy powiedzieć: rejestrujemy zdarzenia niepo-
żądane. 

Ale samo rejestrowanie to za mało.
Tak, dlatego wprowadzamy rozwiązania, które 

będą sprzyjać analizie zdarzeń niepożądanych. 

Kto zyska?
Przede wszystkim pacjent, ale i państwo. Z do-

świadczeń krajów zachodnich, które już dawno 
wprowadziły to rozwiązanie, wiemy, że możemy 
uniknąć do 50 proc. zdarzeń niepożądanych. To 
jest oczywiście statystyka, ale przekłada się rów-
nież na ekonomię: zdarzenia niepożądane to gi-
gantyczne koszty dla systemu ochrony zdrowia. 

System no-fault budzi najwięcej kontrower-
sji. Zacznijmy od tego, jaka jest definicja, 
którą pan się posługuje. 
Gdy myślę no-fault, patrzę na kraje skandy-

nawskie, Belgię, Francję, Nową Zelandię, ale rów-
nież na Stany Zjednoczone, gdzie niektóre stany 
wprowadziły to rozwiązanie. System no-fault to 
nic innego, jak szybka analiza sytuacji, danego 
zdarzenia niepożądanego, szybka wypłata świad-
czenia. Jakie są konsekwencje, a przede wszyst-
kim korzyści tego rozwiązania? Nie poszukuje-
my winnego, szukamy przyczyny, koncentrujemy 
się na rozwiązaniach cywilnoprawnych.

W krajach skandynawskich, mimo że obowią-
zują przepisy karne związane z odpowiedzial-
nością personelu medycznego za tzw. błędy me-
dyczne, są one rzadko stosowane. Dlaczego? Bo 
w  tamtejszej kulturze prawnej na pierwszym 
miejscu stawia się rekompensatę cywilnoprawną, 
zadośćuczynienie dla pacjenta. Przy czym, żeby 
do tego doszło również u nas, potrzebujemy czasu.

I  tu dochodzimy do sedna. Polska kultu-
ra prawna działa tak: szukamy winnego, 
znajdujemy, przykładnie karzemy. Ciężko 
będzie wdrożyć zapisy ustawy bez przeko-
nania do nich lekarzy.
Każda zmiana budzi naturalny niepokój. 

W mojej ocenie zaproponowane rozwiązania 
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nie dotyczą tylko lekarzy, ale całego personelu 
medycznego. Zgadzam się, że same przepisy są 
niewystarczające: wielką rolę w całym procesie 
odgrywają kierownicy, menedżerowie placówek.

Jakiś czas temu rozmawiałem między innymi 
z dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Kli-
nicznego w Gdańsku. Ten szpital pięć lat temu, 
na bazie obowiązujących przepisów, wprowa-
dził rejestr zdarzeń niepożądanych. Na początku 
było wiele obaw, bardzo duży opór ze strony pra-
cowników i rzeczywiście pierwsze wprowadzane 
dane były niekompletne. Po pięciu latach kon-
sekwentnych działań menedżerów rejestr zaczął 
spełniać oczekiwania kierownictwa placówki. 

A co się stało z lekarzami, którzy do zda-
rzeń niepożądanych w tym szpitalu dopro-
wadzili? 
Placówki medyczne stoją po stronie perso-

nelu medycznego, działają w granicach obowią-
zującego prawa i zapewne tak też było w tym 
przypadku.

Uprzedzając pani kolejne pytanie: zdaję sobie 
sprawę, że w dniu, w którym ustawa wejdzie 
w życie, nie będziemy mieli od razu lawiny zgło-
szeń dotyczących zdarzeń niepożądanych. Tak 
na pewno nie będzie. 

A kiedy będzie? 
Kiedy wszyscy dojrzejemy do współpracy 

w budowaniu kultury bezpieczeństwa. Ciężko 
określić jakieś ramy czasowe, ale w mojej ocenie 
podstawą, żeby kulturę bezpieczeństwa pacjenta 

stworzyć, będzie zaufanie do tego systemu. Jed-
ną z ról do odegrania ma w tej sprawie Rzecznik 
Praw Pacjenta. 

Kilka miesięcy temu minister Niedzielski po-
wiedział, że to nie jest ustawa jego marzeń. 
To może jest to ustawa pańskich marzeń? 
Ustawa o jakości porządkuje i reguluje bardzo 

wiele rzeczy w sposób, który uważam za opty-
malny. Nie będzie jednak nigdy ustawą marzeń, 
bo nie żyjemy w próżni. 

Między innymi w próżni politycznej. 
W próżni związanej z godzeniem interesów 

różnych interesariuszy. Inne jest spojrzenie pa-
cjenta, inne personelu medycznego i dyrektora 
placówki, a inne ministra zdrowia czy płatnika. 

A jeszcze inne ministra sprawiedliwości. 
Tak, a jeszcze inne ministra sprawiedliwości. 

Co powinna zawierać ustawa, by mówić 
o ustawie marzeń?
Zastanowiłbym się nad zwiększeniem kwot 

przeznaczonych na świadczenia kompensacyj-
ne. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, 
że musimy określić pewną finansową granicę, bo 
świadczenia kompensacyjne – i tak jest też na 
całym świecie – co do zasady nigdy nie będą od-
powiadały wysokości świadczeń przyznawanych 
przez sądy. Tak samo nie powinniśmy wysoko-
ści świadczenia kompensacyjnego odnosić do 
przyznanych wielomilionowych odszkodowań 
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W krajach skandynawskich,  
mimo że obowiązują 

przepisy karne związane 
z odpowiedzialnością personelu 

medycznego za tzw. błędy 
medyczne, są one rzadko 

stosowane. Dlaczego?  
Bo w tamtejszej kulturze  

prawnej na pierwszym miejscu 
stawia się rekompensatę 

cywilnoprawną, zadośćuczynienie 
dla pacjenta. Przy czym, żeby 
do tego doszło również u nas, 

potrzebujemy czasu.
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w wyniku wygranych spraw sądowych. Przecież 
nigdy nie buduje się legislacji w oparciu o takie 
jednostkowe sytuacje. 

Jak „nasze” kwoty wypadają na tle świad-
czeń w innych państwach? 
Nie odbiegamy od innych krajów. Średnia 

wypłata w Szwecji to jest 20 tys. euro, w Danii 
40 tys. euro. Oczywiście przy zastrzeżeniu, że 
mamy inne zasoby i inne możliwości finanso-
we państwa.

Czy to przekona pacjentów, żeby zamiast 
wybierać drogę sądową szli na ugodę? 
Wierzę, że tak. Z najnowszych danych Mini-

sterstwa Sprawiedliwości, w oparciu o ponad 
5 tys. wyroków z lat 2016-2021, wynika, że pa-
cjenci wygrywają w sądach tylko w ok. 30 proc. 
spraw. Ci, którzy przegrywają, muszą ponieść 
niemałe koszty sądowe. I liczyć się z wielolet-
nimi procesami i nieuchronną traumą z tym 
związaną. Po wejściu w życie ustawy pacjenci 
będą mogli wybrać alternatywną i nieobowiąz-
kową ścieżkę, wpłacić 300 zł za złożenie wnio-
sku i w ciągu trzech miesięcy ich sprawa zosta-
nie rozpatrzona. Złożenie wniosku jest bardzo 
proste, pacjenci nie muszą korzystać z pomocy 
pełnomocnika. Pacjent może uzyskać nawet 
200 tys. złotych. Analiza wysokości przyznanej 
kwoty będzie opierała się na trzech obszarach: 
uszczerbku na zdrowiu, uciążliwości leczenia 
i następstw, które spowodowało zdarzenie. 

Czy potrafi pan być krytyczny wobec swojej 
pracy, wobec działań Ministerstwa Zdro-
wia?
Myślę, że tak, poniekąd zawsze uważałem, że 

prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Zresztą też 
poddajemy się takiej ocenie, ostatnio między in-
nymi – już drugi raz z rzędu – zbieramy ankiety 
wśród pacjentów, którzy dzwonią na infolinię 
i przekazują nam swoje opinie i uwagi. 

I co mówią?
Narzekają na długi czas oczekiwania na 

rozpatrzenie zgłoszonej wcześniej skargi, na 
jakość udzielanych odpowiedzi, zgłaszają też 
– są to jednak pojedyncze przypadki – uwagi 
dotyczące kultury wypowiedzi naszych pra-
cowników. W pierwszej ankiecie z 2021 roku  
86 proc. ocen było pozytywnych. Teraz przy-
gotowaliśmy drugą ankietę i ponownie zbie-
ramy dane. 

Jeśli chodzi o długość oczekiwania, w dużej 
mierze wynika ona z budżetu, którym dyspo-

nujemy. Za każdym telefonem stoi pracownik, 
który musi znać kilkadziesiąt aktów praw-
nych, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, chociaż-
by prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
A zgodnie z projektem budżetu państwa na 
2023 rok, nasz budżet jest 4,5-krotnie mniej-
szy niż budżet Rzecznika Praw Obywatelskich, 
dwukrotnie mniejszy niż budżet Rzecznika Fi-
nansowego, jest mniejszy niż budżet Rzecznika 
Praw Dziecka, a odpowiada budżetowi Rzecz-
nika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Choć 
robimy wszystko, by w tych warunkach dzia-
łać jak najsprawniej, mamy jednak obiektywne 
ograniczenia. 

I wracamy do ustawy o jakości, która bę-
dzie generowała dodatkowe obowiązki 
dla Rzecznika Praw Pacjenta. Zastana-
wiam się, czy biorąc pod uwagę zmniej-
szony budżet, więcej obowiązków, poszedł 
pan do swojego szefa i powiedział: to się 
nie sklei.  
W trakcie dyskusji nad ustawą, zresztą bar-

dzo burzliwej, wraz z Ministerstwem Finan-
sów udało się wypracować rozwiązanie, które 
zapewni nam stabilne finansowanie w tym za-
kresie. Ustawa przewiduje, że krocząco będzie-
my mieli przyznaną odpowiednią liczbę etatów, 
łącznie 20. Jednocześnie ustawa zapewni nam 
finansowanie, jeśli chodzi o zespół biegłych, 
a  jest to jeden z kluczowych elementów po-
wodzenia. 

I najdroższy.
Jeden z droższych, ale na pewno kluczowy. 

I jest piętą achillesową aktualnego systemu. 

Nikt nie chce być lekarzem orzecznikiem. 
To prawda i nie ma co się dziwić. To są skom-

plikowane sprawy, niejednokrotnie dokumenta-
cja medyczna ma kilkaset stron…

Nie chcę wchodzić w rolę rzecznika Rzecz-
nika Praw Pacjenta, ale bez dodatkowych 
pieniędzy na obsługę wniosków cały system 
może się w tym miejscu rozłożyć. 
Zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego też inten-

sywnie pracujemy od strony zarządczo-mene-
dżerskiej i przygotowujemy się na to.  

Panie ministrze, czy kiedy rano wchodzi pan 
do swojego gabinetu, to myśli: pacjentom 
w Polsce wcale nie jest tak źle, jak mówią 
o tym media, jak mówią o tym politycy opo-
zycji?

Myślę, że prawda leży zawsze pośrodku. 
W mojej ocenie zawsze trzeba spojrzeć na fak-
ty i dane, np. jeśli chodzi o kwestie kolejek.

Faktem jest, że kolejki do niektórych specja-
listów stanęły w miejscu i pomimo tego, że są 
zniesione limity, kolejki pozostają na podobnym 
poziomie. Ale np. jeśli chodzi o operację zaćmy czy 
kwestie związane z wymianą stawów kolanowych 
i biodrowych, tu jest radykalna poprawa. 

Jasne, że wszyscy chcielibyśmy, żeby nasz sys-
tem ochrony zdrowia działał sprawniej i lepiej. 
Zachodzi wiele procesów, które usprawnią sys-
tem, ale znowu potrzeba czasu, byśmy odczuli 
tego skutki. Rosną wynagrodzenia medyków, 
zwiększa się liczba studentów na kierunkach 
lekarskich. 

Na co środowisko medyków odpowiada: 
produkujemy lekarzy na masową skalę bez 
zachowania standardów kształcenia, a to 
wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów. Pan 
ze spokojem na to patrzy? 
Ze spokojem, dlatego że mamy przecież roz-

wiązania prawne zobowiązujące poszczególne 
uczelnie do tego, aby standardy kształcenia były 
utrzymane na wysokim poziomie. Egzamin jest 
państwowy, taki sam dla wszystkich.

Dyskusja ta przypomina mi tę z 2005 roku, 
kiedy były „uwalniane” zawody prawnicze. Pa-
miętam te rozmowy, wywiad w telewizji jednego 
z profesorów, członka Trybunału Konstytucyjne-
go, który twierdził, że przecież młody człowiek, 
który pochodzi z rodziny prawniczej, tę wiedzę 
prawniczą czerpie między innymi jedząc obiad ze 
swoimi rodzicami. Tocząca się wówczas dyskusja 
dotyczyła również mnie. Nie pochodzę z rodziny 
prawniczej, pewnie nie miałbym żadnych szans, 
by skończyć aplikację i zdać egzamin. Zdałem, je-
stem radcą prawnym i wcale nie czuję się gorszy 
od osób z wielopokoleniową tradycją prawniczą.

Reasumując – to nie liczba studentów jest 
problemem. Nie jest też tak, że wszyscy lekarze, 
którzy obecnie pracują w ochronie zdrowia, są 
świetnie wykształceni i przygotowani do tej roli. 
Tak samo jak w przypadku prawników.

Czyli z ręką na sercu może pan powiedzieć 
do pacjentów: nie będą was leczyli niewy-
kształceni, niedouczeni lekarze. 
Głęboko wierzę, że tak będzie.  •

To nie liczba studentów jest 
problemem. Nie jest też tak,  

że wszyscy lekarze, którzy 
obecnie pracują w ochronie 

zdrowia, są świetnie wykształceni 
i przygotowani do tej roli. 
Tak samo jak w przypadku 

prawników.

Faktem jest, że kolejki do niektórych specjalistów stanęły w miejscu 
i pomimo tego, że są zniesione limity, kolejki pozostają  
na podobnym poziomie. Ale np. jeśli chodzi o operację  

zaćmy czy kwestie związane z wymianą stawów kolanowych 
i biodrowych, tu jest radykalna poprawa.
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Czy znalazła pani akwarium w piwnicach 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryj-
nych?
Przez ostatnie cztery lata pracowałam w ko-

misji rewizyjnej KIDL-u. Regularnie więc bywa-
łam w budynku, w którym teraz się spotykamy. 
Wiem, że takie akwarium rzeczywiście było, ale 
to naprawdę stara sprawa. Temat został rozwią-
zany na początku poprzedniej kadencji. 

Temat akwarium i artykuł w „Gazecie Wy-
borczej”, który ukazał się na kilka dni przed 
wyborami, rozpalił emocje wśród diagno-
stów. Był przypieczętowaniem tego, o czym 
również w Rynku Zdrowia pisaliśmy. Poka-
zał, jak ogromne podziały są w środowi-
sku diagnostów, jak zacięta walka toczy się 
między członkami Rady.
Ale też był bardzo krzywdzący dla naszego 

środowiska.

Dlaczego?
Jesteśmy bardzo rzetelną grupą zawodową. 

Ciężko pracujemy. A artykuł pokazał jakiś wy-
cinek, połączono ze sobą kilka wątków, tworząc 
fałszywy obraz tego, co się u nas dzieje, jak funk-
cjonuje samorząd.

Jednocześnie być może utorował pani dro-
gę do przejęcia władzy w Radzie. 
Mam nadzieję, że nie dlatego zostałam pre-

zeską. Nie chcę tak nawet myśleć. Wierzę, że 
delegaci wybrali mnie z innych względów, że 
docenili moje zaangażowanie. Pracuję dla sa-
morządu od ponad 8 lat. Byłam bardzo aktywna 
przez te lata. Pracowałam i w komisji rewizyjnej, 
i przy poprawkach do ustawy o medycynie la-
boratoryjnej, wspomagałam też związek zawo-
dowy diagnostów. Kończę pracę doktorską na 
temat umiejscowienia laboratoriów w systemie 
ochrony zdrowia… 

Ale to nie pozycja laboratoriów i ich rola 
w systemie będą kluczowe na początku pani 
kadencji, a uspokojenie nastrojów i zjedno-
czenie mocno podzielonej grupy.
Czymś naturalnym w takich środowiskach jak 

samorząd zawodowy są różne frakcje, osoby ma-
jące różne spojrzenie na ważne dla nich sprawy. 
Istotne, aby nie było to przeszkodą dla codzien-
nej działalności i przedsięwzięć rozwojowych. 
Odczuwałam, że tak niestety było. 

I co pani z tym zrobi?
Myślę, że potrzebujemy… normalności.
I choć to może zabrzmieć banalnie, to chcę, 

aby takie kwestie, jak umiejętna współpraca, 
zaufanie do siebie, szacunek dla odmiennych 
poglądów były w naszym środowisku znaczącą 
wartością.   

Czy pani zdaniem pani poprzedniczka Alina 
Niewiadomska nie zarządzała Izbą w „nor-
malny” sposób?
Nie chcę i nie będę odnosić się do działal-

ności mojej poprzedniczki. Doceniam jej zaan-
gażowanie, udało się jej wiele dobrego zrobić. 
Zresztą zaraz po wyborze wysłałam do niej list 
z podziękowaniami za cztery lata pracy na rzecz 
środowiska. Ale na rozmowę o byłej pani prezes 
mnie pani nie namówi. 

Stawia więc pani grubą kreskę?
Tak. Koncentrujmy się na przyszłości, bo 

wiele jest do zrobienia. Jak to się zwyczajowo 
określa: „idziemy do przodu, a nie oglądamy się 
za siebie”.

Jest pani krytyczna wobec przyjętej usta-
wy o diagnostach laboratoryjnych. Uwa-
ża pani m.in., że źle się stało, iż nie została 
wprowadzona do niej porada diagnostycz-
na, bardzo oczekiwana przez środowisko. 
Pytanie w takim razie, co zamierza pani 
zrobić z ustawą?  

To ona dziś rządzi 
samorządem 
diagnostów. 
Najważniejsze 
zadanie? „Wprowadzić 
normalność”

Monika Pintal-Ślimak od grudnia ubiegłego roku 
kieruje samorządem diagnostów laboratoryjnych. 
Przed nią trudne zadanie: przede wszystkim 
uspokojenie emocji w mocno podzielonym 
środowisku. – Chcę normalności – mówi.

PAULINA GUMOWSKA

FO
T.

 A
rc

h
iw

u
m

 p
ry

w
at

n
e



1 8   N R  1  ( 1 7 9 )  /  2 0 2 3  S T Y C Z E Ń - M A R Z E C

RY N E K Z D R O W I A

D I A G N O S T Y K A L A B O R AT O R YJ N A

Oczywiście będziemy starali się doprowadzić 
do nowelizacji zapisów ustawy. Do tego trzeba 
się będzie dobrze przygotować i to już robimy, 
ale nie jest to dzisiaj najbardziej paląca sprawa. 
Teraz najważniejsza jest projektowana ustawa 
o prawie farmaceutycznym, w której pojawiła 
się propozycja, aby nadzór nad laboratoriami 
sprawowany był przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego.

Nie zgadzamy się na to. Chcemy, by Inspek-
torat został wyodrębniony z GIF-u. Przyjmuje-
my argument Ministerstwa Zdrowia, że należy 
wzmocnić nadzór nad laboratoriami i jakością 
ich działania, ale nie zgadzamy się na propozy-
cję resortu, degradującą środowisko diagnostów 
laboratoryjnych.

Jak pani w takim razie zamierza układać 
relacje z  resortem? Alina Niewiadomska 
krytykowana była przez środowisko za to, 
że jednoosobowo zarządzała Radą, że nie 
dopuszczała innych członków do tych kon-
taktów.
Oczywiste, że współpraca z resortem stanowić 

będzie dla nas priorytet. Będziemy starać się 
przekonywać argumentami merytorycznymi do 
potrzebnych rozwiązań, z perspektywy nie tyl-
ko samorządu zawodowego, ale całego systemu 
ochrony zdrowia. W naszym środowisku jest 
wiele bardzo doświadczonych i mądrych osób, 
które doskonale dadzą sobie radę w kontaktach 
z ministerstwem i będziemy korzystali z ich po-
tencjału jak najczęściej.

A  jakich argumentów chce pani używać 
w tych rozmowach? Skoro na etapie pro-
cedowania ustawy o diagnostach resort 
zdrowia nie zdecydował się np. na przyjęcie 
postulatu o poradzie diagnostycznej, jakiej 
magii użyje pani teraz, żeby go przekonać? 
Stanowisko Krajowej Rady dotyczące ustawy 

było jasne i krytyczne. Pani prezes wypowiada-
ła się raczej bardzo dobrze na jej temat, więc 
trudno mi oceniać efektywność rozmów z re-
sortem i argumenty, jakie padały. Naszą linię 
programową sprecyzujemy podczas najbliższych 
posiedzeń Krajowej Rady Diagnostów Laborato-
ryjnych do końca stycznia bieżącego roku.

Co zrobi pani ze składkami członkowskimi? 
Zaległości w opłacaniu składek wynoszą 
4,2 mln zł. Za chwilę 30 proc. z tej sumy to 
będą składki, które się przedawnią i nie bę-
dziecie w stanie ich wyegzekwować. Dla-
czego diagności nie płacą składek?

Wydaje się, że diagności nie płacili do tej pory 
dlatego, że nie czuli, iż dokładając się do Izby, 
dostają coś w zamian. 

I pani to zmieni?
Chcę, żeby diagności poczuli, że przynależność 

do samorządu ma realny wpływ na ich pracę, na 
ochronę ich zawodu. Chcemy stworzyć fundusz 
szkoleniowy i zwiększyć wsparcie socjalne, mu-
simy też zatroszczyć się o osoby, które przecho-
dzą na emeryturę.

Ale jak teraz ściągnąć zaległe składki? 
Jest problem z systemem baz danych. Musi-

my go usprawnić, by mieć wgląd w to, na jakim 
etapie jest ściągalność składek. Ale proszę dać 
mi chwilę, by ten problem rozwiązać. 

A może diagności nie potrzebują Izby. Ten 
temat wybrzmiewa od lat w kontekście rów-
nież innych zawodów.
Nie zgadzam się z tą tezą. Samorząd jest po-

trzebny. Musimy tylko przypomnieć naszym 
członkom, dlaczego powstał, jakie mają profity 
z jego funkcjonowania. Musimy wrócić do idei 
i założeń doktora Henryka Owczarka, pierwsze-
go prezesa, który poświęcił większą część swojej 
aktywności zawodowej, by stworzyć samorząd 
i tożsamość zawodową. Potrzebujemy samorzą-
du, by budować siłę naszego zawodu.

A co ze szkoleniami, na które Izba dostała 
miliony? „Gazeta Wyborcza” napisała, że po 
stronie KIDL-u w czasie organizacji szkoleń mo-
gło dojść do nieprawidłowości, a dziś diagno-
ści boją się, że pieniądze zostaną wstrzymane.
Jakieś obawy są, ale na tym etapie proces prze-

biega bez problemu. Zrobimy wszystko, by był 
kontynuowany. Nie wyobrażam sobie, by mogło 
być inaczej. Przyspieszamy proces realizacji tego 
projektu, który musimy zrealizować do końca 
tego roku.

Słucham tego, co pani mówi, i stwierdzam, 
że jest pani bardzo zachowawcza w ocenach 
i opiniach. 

Generalnie jestem osobą, która nie ocenia zbyt 
pochopnie, na bazie emocji, mitów, tylko opie-
rając się na faktach. Tych emocji było ostatnio 
w naszym środowisku tak dużo, że kolejne nie 
są nam potrzebne. 

Czuła pani zażenowanie, obserwując to, co 
się działo? Bardzo mocny atak personalny 
na Alinę Niewiadomską, publiczne wycią-
ganie „trupów” z szafy przez jej oponentów.
Czułam zażenowanie. Mówię to otwarcie. To nie 

jest mój styl zarządzania i nie moja bajka. Nie da 
się iść do przodu w atmosferze ciągłej walki, w kli-
macie nieustających ataków personalnych. To pa-
raliżuje pracę. Wierzę, że obecna Krajowa Rada 
Diagnostów Laboratoryjnych wniesie nową jakość, 
nawet przy odmienności opinii. Chcemy zajmować 
się pracą na rzecz diagnostów, a nie sami sobą.   •
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środowisku tak dużo, że kolejne 

nie są nam potrzebne.

Nie chcę i nie będę odnosić się do działalności mojej poprzedniczki. 
Doceniam jej zaangażowanie, udało się jej wiele dobrego zrobić. 
Zresztą zaraz po wyborze wysłałam do niej list z podziękowaniami  

za cztery lata pracy na rzecz środowiska. Ale na rozmowę  
o byłej pani prezes mnie pani nie namówi.
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Pomysł resortu zdrowia dotyczący wpro-
wadzenia centralnej e-rejestracji wywo-
łał burzliwą dyskusję w mediach społecz-
nościowych. Pojawiła się m.in. opinia, że 
w momencie, kiedy mamy deficyt świad-
czeń, centralna kolejka to absurd i rzecz nie-
bezpieczna, bo wykluczy z leczenia osoby 
najbardziej chore. Podziela pan te obawy? 

Chciałbym po pierwsze zaznaczyć, że zapo-
wiedź ministerstwa odbieram jako sygnał, że 
rozpoczęte w pilotażu prace nad wprowadzeniem 
e-rejestracji będą skalowane na cały system. Pi-
lotaż był prowadzony m.in. w Centrum Medycz-
no-Diagnostycznym w Siedlcach, podobnie jak 
e-recepta, e-skierowanie czy e-ZLA, i w pewnym 
obszarze już działa. Prawidłowe jego przygoto-
wanie jest jednak bardzo złożoną sprawą.

Uważam, że wdrożenie centralnej e-rejestracji 
to krok w dobrym kierunku. W stronę popra-
wy efektywności systemu ochrony zdrowia, pod 
warunkiem że wdrażana będzie systematycz-
nie, stopniowo od procesów najprostszych po 
bardziej skomplikowane, zgodnie z harmono-
gramem dostosowanym do poziomu zawiłości. 

Nie podzielam obaw, że centralna e-rejestra-
cja utrudni najbardziej potrzebującym pacjen-
tom dostęp do lekarza. Najważniejsze jest za-
pewnienie tej dostępności właśnie najbardziej 
chorym. Tymczasem obecnie, choć rzadko się 

Centralna rejestracja 
zrewolucjonizuje kolejki 
do lekarza

– Proponowałbym zacząć wdrażać centralną 
e-rejestrację od profilaktyki. Sięgnijmy po 
mechanizmy, które wypracowaliśmy w pandemii. 
Pozostanie zmobilizować świadczeniodawców, aby 
wystawili adekwatną liczbę slotów – mówi  
Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu Centrum 
Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach, które 
realizowało pilotaż e-rejestracji.
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o tym mówi, czas pracy wielu poradni nie jest 
optymalnie wykorzystywany. 

Już samo wypełnienie tzw. pustych slotów 
skróci czas oczekiwania na wizytę. Ponadto 
w AOS obsługiwanych są setki tysięcy stabil-
nych pacjentów, którzy powinni powrócić do 
POZ z napisanym przez specjalistę planem 
opieki oraz prawem do konsultacji lekarz- 
lekarz.

Przypomnę tylko, że już jednym z efektów pi-
lotażu POZ PLUS była redukcja czasu oczekiwa-
nia na świadczenia AOS o ok. 20 do 30 procent. 
Wystarczy odpowiednio prowadzona współpraca 
na linii lekarz POZ-lekarz AOS czy pacjent-pie-
lęgniarka lub pacjent-położna. Przeświadczenia 
oparte na lękach, które pojawiają się w mediach 
społecznościowych, stanowią jedynie mały wyci-
nek wielowymiarowej układanki, z którą resort 
postanowił się zmierzyć. 

Uważam, że pomysł stworzenia centralnej re-
jestracji jest rozwiązaniem rozwojowym i przy-
niesie wiele pozytywnych zmian. Taki projekt 
musi jednak zostać prawidłowo przygotowany, 
a następnie prawidłowo wdrożony i ewaluowa-
ny. Należy zacząć od najprostszych rozwiązań.

Co ma pan na myśli, mówiąc o najprost-
szych rozwiązaniach? 
Proponowałbym zacząć od profilaktyki   

‒ w pierwszym etapie od profilaktyki raka piersi 
(mammografia), raka szyjki macicy (cytologia, 
w przyszłości HPV) i chorób układu krążenia, 
sięgając przy tym po mechanizmy wypracowane 
już w pandemii.

Mamy ponad 28 tysięcy położnych w syste-
mie, ale mniej niż sto pobiera cytologię SIMP. 
Mamy ponad 6 tysięcy ginekologów oraz za-
soby sprzętowe w postaci około tysiąca mam 
mografów, tomografów i kilkuset pracowni en-
doskopii. To ogromny potencjał, który mógłby 
szybko przynieść duże korzyści całej populacji 
kwalifikującej się do badań profilaktycznych.

W  drugim etapie proponowałbym zacząć 
umawiać centralnie pacjentów na profilaktykę 
raka jelita grubego (kolonoskopia) i profilaktykę 
raka płuca (NDTK).

Sięgnijmy po mechanizmy, które wypracowa-
liśmy w pandemii. Wystawmy centralnie skiero-
wania dla wszystkich osób kwalifikujących się 
do badań. Wyślijmy zaproszenia, umożliwmy 
zapisy zarówno za pomocą Internetowego Konta 
Pacjenta, jak i infolinii NFZ oraz bezpośrednio 
w przychodni.

Wszystkie te kanały sprawdziliśmy już w pan-
demii, pozostaje zmobilizować świadczeniodaw-

ców, aby wystawili adekwatną liczbę slotów. 
Mam tu na myśli tyle slotów, ilu pacjentów 
kwalifikuje się w danym roku do badania. Wy-
korzystajmy zasoby, które są w części zapłacone 
i są niewłaściwie używane. Być może należałoby 
je tylko lepiej wycenić.

Czy jest szansa, że e-rejestracja skróci real-
nie czas oczekiwania na świadczenia – nie 
tylko badania profilaktyczne, ale i wizy-
ty u specjalisty i zabiegi w szpitalach?
Jeśli zostaną prawidłowo zdefiniowane prio-

rytety, kryteria kwalifikujące do ścieżek klinicz-
nych, to takie rozwiązanie skróci czas oczeki-
wania.

Równie ważne jest opracowanie kryteriów 
odesłania pacjenta do lekarza rodzinnego. To 
z kolei nie będzie możliwe bez efektywnie dzia-
łającej opieki koordynowanej w podstawowej 
opiece zdrowotnej.

Cieszy mnie zainteresowanie koordynacją. Na-
wet jednostki wcześniej negatywnie nastawione 
do zmian zaczynają interesować się nowym roz-
wiązaniem, uczyć się go i stopniowo wdrażać.

Część badań powinna być nadal możliwa do 
umawiania bezpośrednio przez lekarza, ze wska-
zań związanych z potencjalną destabilizacją pa-
cjenta. Ten obszar trzeba kontrolować, ale nie 
blokować.

Należy też mieć świadomość, że w pierwszym 
etapie wdrożenie centralnej rejestracji niczego 
nie skróci. Czas uporządkowania procesu we-
wnątrz organizacji wynosi od pół roku do roku. 
Potrzebne jest wystawienie harmonogramów, 
a następnie wypełnienie slotów z wielu organi-
zacji, co może okazać się trudne.

Proszę również pamiętać, że część pacjen-
tów chce skorzystać z opieki czy diagnostyki 
konkretnego lekarza i konkretnego podmiotu. 
Powinna być opcja umożliwiająca spełnienie 
takiej woli lub jednoznaczne przepisy mówią-
ce, że taka ścieżka będzie możliwa wyłącznie 
prywatnie.

Co zatem musi się stać, żeby nowe rozwią-
zanie faktycznie poprawiło dostęp do le-
karzy?
Aby sytuacja się poprawiła, konieczne jest wy-

korzystanie rejestracji za pośrednictwem porta-
lu gabinet.gov.pl na szerszą skalę. Wiele małych 
podmiotów będzie coraz szerzej stosować takie 
rozwiązanie. Dostawcy oprogramowania mu-
szą też dostosować swoje produkty do integracji 
z centralną rejestracją.

Centralna rejestracja wymaga szybkiej syn-
chronizacji terminarza wewnątrz organizacji 
wraz z terminarzem udostępnianym na plat-
formie P1. Pozwoli to uniknąć nieporozumień 
na linii pacjent-świadczeniodawca i skarg na po-
zorność rozwiązań.

Udostępnione grafiki nie powinny dotyczyć 
pełnego mianownika czasu, jakim dysponują 
jednostki, ale proporcja między czasem udo-
stępnionym a  czasem zakontraktowanym 

Mamy ponad 28 tysięcy 
położnych w systemie, ale 

mniej niż sto pobiera cytologię 
SIMP. Mamy ponad 6 tysięcy 

ginekologów oraz zasoby 
sprzętowe w postaci około 

tysiąca mammografów, 
tomografów i kilkuset pracowni 

endoskopii. To ogromny 
potencjał, który mógłby szybko 

przynieść duże korzyści całej 
populacji kwalifikującej się do 

badań profilaktycznych. 

Nie podzielam obaw, że centralna e-rejestracja utrudni najbardziej 
potrzebującym pacjentom dostęp do lekarza. Najważniejsze jest 

zapewnienie tej dostępności właśnie najbardziej chorym. Tymczasem 
obecnie, choć rzadko się o tym mówi, czas pracy wielu poradni nie 

jest optymalnie wykorzystywany.
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powinna być odpowiednio promowana. Po-
winniśmy dopuścić do koordynacji na pozio-
mie poradni specjalistycznych pielęgniarki, 
położne, a  nawet koordynatorów bez tych  
uprawnień.

Znaczącą optymalizacją byłoby wdrożenie 
na szerszą skalę e-konsultacji ‒ półproduktów 
wspierających, jak konsultacje lekarz POZ-le-
karz AOS, lekarz AOS-AOS, analogicznie jak 
w opiece koordynowanej w POZ, eMDT (eKon-
sylium, tj. w DILO) czy planu leczenia widocz-
nego w IKP ‒ zasad powrotu pacjenta z AOS 
do POZ (tj. w endokrynologii). Zespół lekarza 
rodzinnego we współpracy ze specjalistami AOS 
może przecież prowadzić pacjenta z ustabilizo-
waną chorobą przewlekłą.

Nie osiągniemy sukcesu bez wdrożenia roz-
wiązań na szeroką skalę. Dobrym przykładem 
skutecznego motywowania do propagacji e-zdro-
wia były mechanizmy wypracowane przez mini-
stra Janusza Cieszyńskiego przy wdrażaniu 
e-recepty i e-skierowania.

Jak rozgraniczyć w e-rejestracji przypadki 
pilne i stabilne?
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wyod-

rębnienie slotów dla pacjentów pierwszorazo-
wych pilnych oraz pacjentów pierwszorazowych 
stabilnych, z jednoznacznymi kryteriami wejścia, 
ale nie opartymi na zamkniętej liście proble-
mów zdrowotnych. Dobry wzór stanowi pilotaż 
Centrów Zdrowia Psychicznego, gdzie w logicz-
ny sposób opisano rozdział pacjentów pilnych 

i stabilnych w zależności od stopnia zagrożenia 
dla zdrowia i życia.

Nie każdy pacjent kierowany na zabieg lub 
do specjalisty na cito jest faktycznie pilnym 
przypadkiem.
Dlatego należy opracować ścieżki kliniczne i wy-

standaryzowane kryteria priorytetyzacji przyjęć 
pacjentów. Konsultanci krajowi powinni zrobić 
to dla każdej choroby czy zespołu chorobowego. 
Jednym z nielicznych przykładów takiego opra-
cowania jest ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna 
pacjenta z cukrzycą stworzona przez konsultantów 
krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz 
diabetologii na potrzeby POZ. Taką ścieżką na 
swój sposób były także opracowane w pandemii 
schematy postępowania z pacjentem covidowym.

Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne. Konsul-
tant po pierwsze musi uzgodnić wytyczne ze śro-
dowiskiem, po drugie – z płatnikiem, który musi 
zrozumieć schemat postępowania i dostosować 
swoje produkty do zaproponowanych ścieżek. 
Dotychczas to nie było robione, ale życie poka-
zuje, że właśnie tak należy robić. Porządkuje to 
wiele kwestii i tego oczekują pacjenci.

Tworzone obecnie przez prof. Agnieszkę  
Mastalerz-Migas we współpracy z innymi kon-
sultantami dziedzinowymi standardy ścieżek 
diagnostyczno-terapeutycznych dla POZ pozwo-
lą szerzej wykorzystywać kompetencje lekarzy 
rodzinnych. W naturalny sposób uwolnią więc 
miejsca do specjalistów, którzy są przeznaczeni 
dla pacjentów trudniejszych.

Czy jest szansa, że nowy system wyelimi-
nuje sytuacje, w których pacjent uzyskuje 
szybszy dostęp do świadczenia na własną 
prośbę lub przez drzwi prywatnego ga-
binetu?
Nie da się całkowicie wyeliminować sytuacji, 

w których lekarze na prośbę pacjenta wypisu-
ją pilne skierowania bądź kierują poza kolejką 
na zabiegi bez pilnych wskazań, ale można je 
wyraźnie ograniczyć. Czynnikiem sprzyjającym 
porządkowaniu systemu są wskaźniki jakości 
opieki wynikające z teorii Donabediana i VBHC 
Michaela Portera.

Konieczne jest wdrożenie wskaźników jakości, 
pomiaru i poprawy płatności za efektywną pracę. 

Obszar zdrowia utrzymywany z naszych po-
datków wymaga ‒ i tak robią to Skandynawowie 
czy biznes ‒ opisu wskaźników w celu mierze-
nia, racjonalizacji i poprawiania efektywności, 
ograniczania nierówności oraz konsekwentnego 
budowania wartości systemowej.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że 
należy wdrażać zmiany na wzór dojrzałych 
systemów ‒ w sposób zarządczy, stopniowo, 
począwszy od procesów najprostszych z ade-
kwatnymi mechanizmami motywacyjnymi 
do konsekwentnej propagacji populacyjnej. 
Nie możemy postrzegać ich w sposób zero-
-jedynkowy, tj. wszystko od razu lub nic. Ko-
niecznie trzeba też pamiętać, że bez wsparcia 
i motywacji świadczeniodawców oraz edukacji 
pacjentów efektywne wdrożenie e-rejestracji 
będzie niemożliwe.  •
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Maciej Bogucki: 
W Polsce nie istnieje 
system ochrony 
zdrowia. Trzeba go 
dopiero zbudować

– Od lat uważam, że w Polsce nie istnieje system 
ochrony zdrowia. Przy równoległym zbudowaniu 
systemu ochrony zdrowia i wzroście nakładów 
do wysokości średniej unijnej jesteśmy w stanie 
w przeciągu 5 lat zaoferować dostępny, efektywny 
i jakościowy system – twierdzi Maciej Bogucki. 
Ekspert jest członkiem zespołu doradców z zakresu 
ochrony zdrowia przy senackiej Komisji Zdrowia 
i dyrektorem Europejskiego Centrum Strategii 
i Polityki w Ochronie Zdrowia w Warszawie.

LUIZA JAKUBIAK 

Informacje, ile wydajemy na zdrowie, wzbu-
dzają dyskusje. Metodologia stosowana przez 
Ministerstwo Zdrowia pokazuje bardziej opty-
mistyczny wynik, niż wskazują eksperci. Jak 
w Polsce liczymy wydatki na zdrowie?
Podstawowa kwestia polega na tym, że do 

końca nie wiemy, jak w tej chwili jest liczone 
cokolwiek w Polsce. Przede wszystkim wydatki 
na zdrowie są odnoszone do PKB sprzed 2 lat. 
To jest absolutnie zadziwiająca metodyka. Dla-
tego proponuję, żeby przestać mówić o tym, że 
w przyszłym roku mamy mieć 6 procent PKB 
nakładów publicznych na zdrowie i odnieść się 
do danych europejskich Eurostatu.

Bez względu na to, jaką metodykę stosu-
je Eurostat, jest ona jednolita dla wszystkich 

krajów. Tylko wówczas możemy porównywać 
się z innymi państwami, żeby mieć jakiś punkt 
odniesienia.

Jakie zatem są dane Eurostatu?
Ostatnie publikowane dane dotyczą PKB za 

2020 rok. Niedługo powinny się pojawić dane 
za 2021.

Wynika z  nich, że w  2020  roku w  Pol-
sce nakłady publiczne, czyli wydatki rządo-
we, samorządowe oraz ze składek, wyniosły 
4,69 proc. PKB. Dla porównania średnia unij-
na to 8,85 proc. PKB. To oznacza prawie 2 razy 
mniejsze nakłady ze środków publicznych na 
system ochrony zdrowia w naszym kraju, niż 
wynosi średnia dla Unii Europejskiej. Nie da 

się za takie środki zbudować efektywnego sys-
temu ochrony zdrowia.

Faktem jest, że w Europie w 2020 roku fi-
nansowanie publiczne dość istotnie wzrosło 
w stosunku do poprzedniego roku ‒ z 7,90 na 
8,85 proc., z powodu pandemii. U nas tak się 
nie stało i wzrost był minimalny, niemalże 
w granicach błędu statystycznego ‒ z 4,63 na 
4,69 proc.

Nasze 4,69 proc. PKB jest praktycznie najniż-
szą wartością wśród krajów europejskich. Eu-
rostat podaje, że na przykład w Bułgarii to jest 
5,38 proc., w Czechach ‒ 8,10 proc., czyli blisko 
średniej unijnej. Widać wyraźnie, że pozostaje-
my na absolutnym końcu.

We wspomnianych Czechach składka zdro-
wotna w tej chwili wynosi około 13 procent, co 
przekłada się na ponad 8-procentowe PKB na-
kładów publicznych na zdrowie. Ale też wiele 
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osób wskazuje na szybką poprawę dostępności 
i jakości systemu w Czechach. Nie twierdzę, że 
ma to być dla nas wzorzec, ale przynajmniej 
pewien punkt odniesienia. Ponadto PKB na 
mieszkańca Czech jest około 30 procent wyższe 
niż PKB na mieszkańca Polski. W wartościach 
bezwzględnych, na mieszkańca, nakłady publicz-
ne na system ochrony zdrowia są w Czechach 
ponad dwa razy większe niż w Polsce.

Według danych GUS-u  w  Polsce wydat-
ki całkowite, czyli publiczne i  prywatne, 
w 2020 roku sięgnęły 6,5 proc. PKB. Co na 
ten temat mówią dane Eurostatu?
Jeśli spojrzymy na wydatki całkowite, które 

uwzględniają środki publiczne i środki prywat-
ne, wówczas sytuacja jest tylko nieco lepsza. To 
nie dziwi, bo Polacy wydają procentowo ze środ-
ków prywatnych dużo więcej niż inne nacje. Ale 

wciąż jesteśmy bardzo daleko za średnią unijną, 
ponieważ według Eurostatu w 2020 roku cał-
kowite wydatki na zdrowie w Polsce wynosiły 
6,49 proc. PKB, przy średniej unijnej 10,9 proc. 
PKB. To nadal jest przepaść w finansowaniu.

Trzeba zauważyć, że w wartościach bezwzględ-
nych w ostatnich latach nakłady w Polsce ze 

Ostatnie publikowane dane dotyczą PKB za 2020 rok. Niedługo 
powinny się pojawić dane za 2021. Wynika z nich, że w 2020 roku 

w Polsce nakłady publiczne, czyli wydatki rządowe, samorządowe 
oraz ze składek, wyniosły 4,69 proc. PKB. Dla porównania średnia 

unijna to 8,85 proc. PKB. To oznacza prawie 2 razy mniejsze nakłady 
ze środków publicznych na system ochrony zdrowia w naszym kraju, 

niż wynosi średnia dla Unii Europejskiej. Nie da się za takie środki 
zbudować efektywnego systemu ochrony zdrowia.
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środków publicznych rosły i to w sposób zna-
czący. Natomiast jeżeli chcemy dogonić śred-
nią unijną, to wciąż jesteśmy na końcu Europy 
i wciąż te środki są dramatycznie niskie.

Wydaje się, że pandemia przyspieszyła 
przechodzenie Polaków do systemu prywat-
nego. Na koniec 2021 roku ponad 3,8 mln 
osób miało prywatne ubezpieczenia zdro-
wotne – to wzrost o 17 procent rok do roku. 
Tymczasem wiadomo, że im zamożniejszy 
kraj, tym wyższy udział wydatków publicz-
nych. Idziemy wbrew temu trendowi?
W Polsce to jest kierunek, który trwa od lat 

i oznacza coraz gorszy dostęp do ochrony zdro-
wia. Wydajemy na zdrowie coraz więcej, by rząd 
i ministerstwo mogli twierdzić, że system wciąż 
istnieje. Natomiast dane ewidentnie wskazu-
ją na to, że coraz więcej wydajemy ze środków 
prywatnych i coraz częściej jesteśmy zmusza-
ni do tego, żeby korzystać z prywatnej ochrony 
zdrowia.

Dlatego uważam, że podobnie jak w wielu kra-
jach unijnych należałoby wykorzystać i połączyć 
zasoby publiczne i prywatne w system finanso-
wany ze środków publicznych, który powinien 
bardzo szybko doprowadzić do poprawy dostęp-
ności i jakości świadczeń.

Prawdopodobnie kosztowałoby to system wię-
cej, ale nie dlatego, że trzeba byłoby więcej za-
płacić świadczeniodawcom prywatnym, bo za-
kładam, że płacilibyśmy tyle samo, natomiast 
zwiększyłaby się dostępność i jakość, a to kosz-
tuje.

Z drugiej strony środki, które w tej chwili Po-
lacy wydają na leczenie z własnej kieszeni, czyli 
„out of pocket”, częściowo przeniosłyby się do 
systemu publicznego i pomogłyby go bardziej 
dofinansowywać, przy znacznie większym wyko-
rzystaniu zasobów infrastrukturalnych, sprzęto-
wych i kadrowych zarówno świadczeniodawców 
prywatnych, jak i publicznych.

Ile nam brakuje w systemie, żeby zbliżyć się 
przynajmniej do średniej unijnej?
Rozmawiając w Zespole Doradców Senackiej 

Komisji Zdrowia ponad rok temu, zakładaliśmy, 
że brakuje około 50 miliardów złotych rocznie 
ze środków publicznych. Dzisiaj już na podsta-
wie porównań i wyliczeń wygląda na to, że na 
dziś brakuje od 100 do 150 miliardów zł rocznie. 
Chodzi o nakłady stałe, bo deklarując wydatki 
na określonym poziomie, zakładamy, że nie będą 
zmniejszane.

A ostatnie zmiany, czyli przeniesienie pew-
nych zadań do sfinansowania przez NFZ bez 
jednoczesnego przesunięcia środków? Eks-
perci wyliczają, że ta zmiana to 13 mld zł na 
świadczenia mniej.
Trudno jest to skomentować inaczej niż jako 

nieprawdopodobny skandal. Zamiast zwiększyć 
finansowanie systemu, poprawiać dostępność 
i jakość systemu, którego nie ma, rząd de facto 

odbiera z tego, co było przeznaczane na system 
ochrony zdrowia, około 13 miliardów złotych.

Tłumaczenia Ministerstwa Zdrowia, że zdro-
wie powinno być finansowane poprzez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, to kwestia otwarta, którą 
można dyskutować. Natomiast tworzenie fun-
duszy i środków budżetowych na finansowanie 
systemu, a potem wskazywanie, że lepiej, żeby 
sfinansował to Narodowy Fundusz Zdrowia, za-
bierając 13 miliardów złotych, nie jest logiczne.

Czy coś będzie finansowane z publicznej kie-
szeni lewej czy z publicznej kieszeni prawej to 
zupełnie oddzielna kwestia. Ale uzasadnianie, 
że wolimy płacić z prawej kieszeni, a nie z lewej, 
żeby zabrać 13 mld złotych?

Zdrowie przestało być dla rządzących prio-
rytetem, a jest obszarem, w którym wręcz 
w pierwszej kolejności szuka się oszczęd-
ności?
Zdrowie wydawało się priorytetem przez chwi-

lę, kiedy wybuchła pandemia. Niestety oceniam, 
że niezależnie od opcji politycznej, w tej chwili 
nie widzę, żeby którakolwiek partia czy rządzący 
traktowali zdrowie jako priorytet i bardzo mnie 
to dziwi. Rozumiem, że od początku transforma-
cji ustrojowej przez ponad 30 lat – poza chwilo-
wymi akcjami medialnymi – zdrowie nigdy nie 
było priorytetem politycznym. Z jakiegoś powo-
du politykom, decydentom wydaje się, że to jest 
coś, czego lepiej nie dotykać, bo na tym można 
tylko przegrać, a nic się nie ugra.

Myślę, że jak zwykle w takich sytuacjach cza-
sem trzeba pójść pod prąd i to potrafi nieocze-
kiwanie okazać się strzałem w dziesiątkę. Mnie 
się wydaje, że wygra ta opcja polityczna, która 
pierwsza zechce pokazać polskiej opinii publicz-
nej, że dba o Polaków, widzi potrzebę rozwoju 
polskiego społeczeństwa poprzez zdrowie.

Biorąc pod uwagę inflację, nasze zapóźnienie, 
lukę w finansowaniu i rosnące potrzeby, ale też 
takie zdarzenia, jak pandemia czy wojna, jest po-
trzebny znacznie większy wzrost finansowania. 
Tymczasem z punktu widzenia ustawodawcze-
go, ale i medialnie prezentowanego przez de-
cydentów wygląda, że absolutnie w tej chwili 
zdrowie nie jest priorytetem.

Aktualne wyceny są całkowicie oderwane od 
rzeczywistych kosztów.

Powiedział pan, że wydajemy coraz wię-
cej środków, żeby utrzymać system na ja-
kimś poziomie, żeby ministerstwo mogło 
twierdzić, że system wciąż istnieje. System 
nie istnieje?
Od lat uważam, że w Polsce nie istnieje sys-

tem ochrony zdrowia. Trudno jest go zbudować 
przy tak niskich nakładach i myślę, że czeka nas 
nie tylko rewolucja w finansowaniu systemu 
ochrony zdrowia, ale również rewolucja w jego 
organizacji.

Nie chodzi o to, żeby po prostu pompować 
pieniądze. Dosypywanie pieniędzy to nie jest 
zwiększanie finansowania. Od ponad 20 lat eko-

nomiści wypowiadają się na temat zdrowia, że 
cokolwiek do niego dołożyć, to wszystko i tak 
wycieknie. Co do zasady, przy każdej okazji roz-
mawiamy – a zdrowie nie jest szczególnym wy-
jątkiem – o naprawianiu bieżących problemów 
i mniej lub bardziej udaje nam się zarządzić 
tymi problemami. Natomiast wciąż brakuje ja-
kiegokolwiek szerokiego i przyszłościowego spoj-
rzenia i pomyślenia o tym, gdzie chcemy dojść? 
Jak ten system ma wyglądać?

Na szczęście powstają w tej chwili różne stra-
tegie zbudowania systemu ochrony zdrowia, któ-
re są dość mocno rewolucyjne w stosunku do 
tego, co jest obecnie. Oczywiście możemy docho-
dzić do tych celów rewolucyjnie bądź ewolucyjne.

Uważam, że przy równoległym zbudowaniu 
systemu ochrony zdrowia i wzroście nakładów 
do wysokości średniej unijnej jesteśmy w stanie 
w przeciągu 5 lat zaoferować dostępny, efektyw-
ny i jakościowy system.

Myślę, że zasługujemy na to, widząc, co się 
dzieje obecnie w niektórych zakresach wzrostu 
finansowania, na przykład na zbrojenia. Trudno 
te wydatki uzasadnić i oprzeć na rzeczywistych 
wyliczeniach. Odbywa się to raczej na zasadzie: 
potrzebujemy, to kupujemy. Biorąc pod uwagę, 
że uzbrojenie – nie dyskutuję, na ile ono jest 
niezbędne – jest czystym kosztem, to zbudowa-
nie systemu ochrony zdrowia jest nie kosztem, 
tylko inwestycją.

Zdrowie jest absolutnie co najmniej tak samo 
ważne dla bezpieczeństwa państwa, jak posia-
danie armat, samolotów i czołgów. Przy tym ma 
znacznie szerszy, pozytywny wymiar gospodar-
czy, ekonomiczny, społeczny. Jeżeli Polska jest 
w stanie z dnia na dzień zdecydować o wzroście 
wydatków na zbrojenie, to powinniśmy zastano-
wić się, czy nie zaadresować podobnych środków 
na zbudowanie systemu ochrony zdrowia.

Wracając do nakładów na system ochrony 
zdrowia – mamy starzejące się społeczeń-
stwo i ważną proporcję liczby osób pracu-
jących do liczby seniorów. Czy system jest 
na to gotowy?
Zmiany demograficzne są olbrzymim wyzwa-

niem systemu ochrony zdrowia i dotyczą całej 
Europy, jednak w przypadku Polski są bardziej 
skrajne. Praktycznie w ogóle nie mamy systemu 
opieki długoterminowej nad pacjentami.

Zmienia się nie tylko demografia, ale zmienia-
ją się również uwarunkowania społeczne i so-
cjalne. Coraz trudniej jest Polakom zajmować się 
chorymi, często niepełnosprawnymi seniorami. 
Taka opieka jest bardzo trudna i wymagająca. 
Ze środków publicznych finansowana jest prak-
tycznie tylko konkretna opieka medyczna, gdy 
na przykład pacjent wymaga leżenia pod respi-
ratorem. Ale jeżeli wymaga po prostu czuwania 
przy nim 24 godziny na dobę, to państwo tym 
się nie zajmie.

Dzisiaj olbrzymie obciążenia finansowe i nie-
finansowe Polaków wpływają na możliwości za-
wodowe, na gospodarkę i sytuację społeczną, 
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ale też ich zdrowie psychiczne. Zdrowie Pola-
ków to jest również w znacznej mierze poten-
cjał rozwoju gospodarczego. Jeżeli nie zadbamy 
o to, by Polacy byli w dobrej kondycji fizycznej 
i psychicznej, to nie będziemy mieli ani roz-
woju gospodarczego, ani bezpieczeństwa, nawet 
militarnego.

Resort zdrowia występuje z pewnymi pro-
pozycjami zmian. Planuje m.in. likwidować 
nadmiarowe łóżka szpitalne tak, by prze-
kształcać je w łóżka opieki długotermino-
wej. Ostatnio padła zapowiedź stworzenia 
systemu centralnej kolejki.
Z punktu widzenia strategicznego wiele z tego, 

co się dzieje w tej chwili w Polsce, jest wbrew 
racjonalnym stanowiskom eksperckim. Chodzi 
m.in. o centralizację państwa i podejście, że szpi-
tale powiatowe są nieefektywne, więc trzeba je 
zamykać.

W moim przekonaniu jest wręcz przeciwnie. 
Mamy mniej więcej tyle łóżek szpitalnych, ile 
powinniśmy mieć. Szpitale powiatowe są nie-
zbędnie potrzebne, ale są nie do końca właściwie 
rozlokowane, niektóre są przeciążone, niektóre 
stoją puste, często mieszczą się w budynkach, 
które nie nadają się do świadczenia usług lecz-
niczych. Nie są właściwie wbudowane ani w pio-
nowy, ani w poziomy system ochrony zdrowia.

Powinniśmy raczej zastanowić się nad tym, 
jak zbudować sieć szpitali powiatowych, któ-
re będą blisko pacjenta, które będą świadczyły 
podstawowe świadczenia szpitalne, ale również 
specjalistyczne, diagnostykę, być może połączone 
również z opieką społeczną czy socjalną. To jest 
rozwiązanie, które wydaje się optymalne w tej 
chwili. To, co mamy, z tego punktu widzenia jest 
bardzo odległe od tego, co powinno być. To jest 
między innymi właśnie element zbudowania 
systemu, którego nie ma.

Aktualnie wiele elementów realizowanych 
przez decydentów jest wręcz wbrew racjonalnym 
kierunkom strategicznym, ale to nie oznacza, że 
wszystko, co jest robione, jest niewłaściwe. Uwa-
żam na przykład, że centralny system kolejkowy 
jest znakomitym pomysłem. Powinien być jak naj-
szybciej zrealizowany i on również według mnie 
jest niezbędny do zbudowania systemu ochrony 
zdrowia finansowanego ze środków publicznych, 
który dawałby możliwość znacznie szerszego włą-
czenia świadczeniodawców prywatnych.

Oni również powinni być włączeni w sys-
tem kolejkowy. Zwiększyłoby to znacznie 
wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych, 
sprzętowych i  kadrowych. Dzisiaj w  szpita-
lach publicznych sprzęt stoi niewykorzystany, 
a mógłby pracować cały dzień. Jeden lekarz jest 
do południa w szpitalu publicznym, a po połu-
dniu przyjmuje w placówce prywatnej. Mógł-
by świadczyć usługi finansowane ze środków 
publicznych.

Placówki prywatne mogą nie być zaintere-
sowane wejściem do systemu kolejkowego,  

dopóki nie będzie urealnienia wyceny po-
szczególnych świadczeń. Budowanie sys-
temu nie uda się, jeśli nie będzie wiary-
godnych danych i zaufania uczestników do 
systemu.
Z  punktu widzenia budowania systemu 

ochrony zdrowia niezbędna jest weryfikacja 
zakresu świadczeń gwarantowanych, czyli tych, 
które są finansowane ze środków publicznych. 
Jest oczywiste, że nie wszystkie świadczenia 
polskie państwo jest w stanie finansować. Kwe-
stia koszyka świadczeń jest absolutnie nie-
zbędna. Równolegle do tego wycena świadczeń  
‒ ile polskie państwo jest w stanie zapłacić za 
dane świadczenie. Albo za świadczenie całko-
wicie sfinansowane, albo częściowo, jak mamy 
w przypadku leków.

Musimy mieć przy tym świadomość, że taka 
wycena nigdy nie będzie idealna. Będą jakieś 
procedury medyczne, które będą traktowane 
jako lepiej finansowane, a inne jako mniej opła-
calne dla podmiotów leczniczych. Nie jesteśmy 
w stanie znaleźć takiego rozwiązania, które za-
gwarantuje, że wszystkie świadczenia są wyli-
czone w punkt. Chodzi o to, żeby weryfikować 
je na bieżąco i starać się równoważyć.

Te wyceny muszą zacząć uwzględniać nie 
tylko wyliczenia, które są na poziomie nie-
malże tylko kosztów stałych, ale również 
koszty finansowe niezbędne na odnawianie 
infrastruktury, zasobów i nawet pewien mar-
gines zysku. Nie może być tak, że z założenia 
działalność lecznicza ma być niedochodowa. 
Działalność powinna przynosić niewielki, ale 
jednak pewien zysk.

Z tego punktu widzenia aktualne wyceny są 
całkowicie oderwane od rzeczywistych kosztów 
prowadzenia działalności leczniczej, a metodo-
logia wyceny mało precyzyjna. Kiedyś Agencja 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
płaciła za udostępnianie danych przez podmio-
ty lecznicze, teraz wysyła ankiety, domagając się 
danych. Niektóre placówki je odsyłają, niektóre 
nie. Dane Agencji są fragmentaryczne, a na ich 
podstawie powstają wyliczenia. To jeden wiel-
ki żart. Potem w boju okazuje się, że niektóre 
świadczenia są atrakcyjnie finansowane, a inne 
są całkowicie nieopłacalne.

Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia ma naj-
większy dostęp do danych statystycznych, jeśli 
chodzi o realizację świadczeń. To NFZ powinien 
zbierać dane i udostępniać Agencji, kiedy ta ich 
potrzebuje.  •

Mamy mniej więcej tyle łóżek szpitalnych, ile powinniśmy mieć. 
Szpitale powiatowe są niezbędnie potrzebne, ale są nie do końca 

właściwie rozlokowane, niektóre są przeciążone, niektóre stoją puste, 
często mieszczą się w budynkach, które nie nadają się do świadczenia 

usług leczniczych. Nie są właściwie wbudowane ani w pionowy, ani 
w poziomy system ochrony zdrowia.

Nowe e-wydanie  

https://rynekzdrowia.publuu.com/
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Wideorozmowa z dyspozytorem 
pogotowia? „To byłby absolutny hit 
w ratownictwie medycznym”

– Umożliwienie wideorozmowy przez smartfon, pozwalającej dyspozytorowi zobaczyć 
stan osoby, do której wzywana jest karetka? To byłby absolutny hit i usprawnienie 
systemu ratownictwa – mówi Piotr Dymon, dyspozytor medyczny z kilkunastoletnim 
stażem. O takim pomyśle zrobiło się głośno, gdy podzielił się nim w mediach 
społecznościowych jeden z ratowników. Jest też zapytanie poselskie.

PIOTR WRÓBEL

‒ Czy dobrze by było połączyć się w rozmowie 
wideo z dyspozytorem medycznym? Pokazać 
uraz czy udar. Zobaczyć twarz człowieka i otrzy-
mać wsparcie w działaniu. Ja bym chciał ‒ na-
pisał na swoim profilu na LinkedIn ratownik 
medyczny Karol Bączkowski.

Ma na myśli wsparcie psychiczne i instruktaż 
pierwszej pomocy, jakich dyspozytor medyczny 
mógłby udzielać osobom wzywającym pogotowie 
ratunkowe, gdy łączą się przy użyciu smartfonu.

Jak przekonuje, taki przekaz okazałby się nie-
zwykle ważny także w drugą stronę. ‒ Ogromna 
liczba wezwań to nadal wezwania nieuzasadnio-
ne. Wciąż dyspozytorzy poprzez błędy powstałe 
w komunikacji, niewłaściwe komunikaty, zmęcze-
nie, presję, brak dostępnych informacji mogą nie 
wysłać karetki tam, gdzie byłaby ona potrzebna.

‒ Jestem za ‒ mówi zdecydowanie Piotr  
Dymon, honorowy przewodniczący Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Ratowników Me-
dycznych, czynnie wykonujący zawód dyspozy-
tora medycznego i ratownika. 

Propozycja wzbudziła dyskusję. Zaintereso-
wał się nią poseł Paweł Szramka. W tej spra-
wie złożył zapytanie do Ministerstwa Zdrowia.

‒ Możliwość pokazania obrazu podczas roz-
mowy z dyspozytorem może znacząco usprawnić 
proces oceny sytuacji i podejmowania decyzji. 
Dyspozytor będzie również mógł w trafny spo-
sób doradzić wzywającemu, co ma robić do czasu 
przyjazdu ratowników medycznych. W związku 
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z powyższym, czy planowane jest usprawnienie 
pracy dyspozytorów medycznych poprzez wpro-
wadzenie połączeń wideo? ‒ dopytuje ministra 
zdrowia poseł.

Obraz chorego to więcej  
niż wywiad telefoniczny

Jak mówi nam Piotr Dymon, technologicznie 
rozwiązanie wydaje się bardzo proste. Większość 
telefonów komórkowych, z których dzisiaj korzy-
stają wzywający pogotowie, to smartfony, które 
mają opcję wideorozmowy przez już pobraną 
aplikację czy nawet sam telefon. Dyspozytor 
medyczny przyjmujący wezwanie pracuje przed 
skomputeryzowaną konsolą. Ich nowa generacja 
jest wyposażona w kamerę pozwalającą przeka-
zywać obraz z dyspozytorni.

Kiedy wideorozmowy mogłyby  
okazać się przydatne?

– Nierzadko jest tak, że np. w przypadku zgło-
szenia ulicznego każemy podejść wzywającemu 
do osoby, która potrzebuje pomocy i opisać wła-
snymi słowami jej stan. Wzywający nie potrafi 
przekazać nam takiego opisu. To dla niego sytu-
acja stresująca. Możliwość zobaczenia przez dys-
pozytora ‒ i to w czasie rzeczywistym ‒ obrazu 
stanu pacjenta przekazanego telefonem może 
wtedy znacznie ułatwić podjęcie decyzji o wy-
słaniu karetki ‒ uważa Piotr Dymon.

Podobnie jest ze zdarzeniami domowymi:  
‒ Dzwoniący zgłasza na przykład, że osoba leży 
na podłodze, ale w tak nagłej, nieoczekiwanej 
sytuacji nie potrafi nawet ocenić i powiedzieć, 
czy człowiek potrzebujący pomocy jest siny czy 
blady ‒ mówi ekspert.

Obraz z miejsca zdarzenia pozwoliłby ustalić 
więcej szczegółów niż te, jakie można uzyskać 
drogą wywiadu telefonicznego.

Wylicza: ‒ Jeżeli to udar, następuje zmiana 
mimiki twarzy, osłabienie lewej lub prawej strony 
ciała, kończyny górnej, dolnej. To są ogólne ob-
jawy udaru. Osoba z zawałem serca też wygląda 
charakterystycznie: blada, spocona, trzymająca 
rękę na klatce piersiowej, manifestująca ból cią-
gły, zamostkowy, pieczenie, gniecenie. Taka oso-
ba często wygląda, jakby wyszła spod prysznica.

Karetka w kodzie pierwszym czy drugim?

Jak podkreśla ekspert, są też zgłoszenia, które 
z pozoru wydają się błahe przy wywiadzie me-
dycznym zbieranym telefonicznie. Obraz mógłby 
umożliwić dyspozytorowi medycznemu dokład-
niejszą ocenę sytuacji.

‒ Osoba po drugiej stronie spokojnie opisuje, 
że ona sama lub ktoś poczuł się źle, jest słaby. 
Wysyłamy, nie widząc przecież pacjenta i opiera-
jąc się na uzyskanym wywiadzie, karetkę w ko-
dzie drugim, czyli w drugiej kolejności realizacji 
zgłoszenia, a na miejscu okazuje się, że pacjent 
jest już nieprzytomny ‒ opisuje Piotr Dymon.

Możliwość prowadzenia wideorozmowy by-
łaby bardzo przydatna także przy udzielaniu 
instruktażu w oczekiwaniu na karetkę. W tym 

czasie osoba wzywająca może zgodnie z instruk-
cjami otrzymywanymi od dyspozytora udzielać 
pierwszej pomocy. Dysponując obrazem z miej-
sca zdarzenia, dyspozytor jest w stanie spraw-
dzić, czy instrukcje są prawidłowo wykonywane.

‒ Jeżeli mówiąc prostymi słowami, instruuję 
osobę, jak ma ułożyć ręce na klatce piersiowej, 
a ona dalej tego nie rozumie, to widząc ręce, 
mogę powiedzieć: „proszę przesunąć ręce bliżej 
głowy, w prawo, w lewo; uciskamy głębiej, moc-
niej, szybciej” ‒ mówi Piotr Dymon.

I zaraz dodaje: ‒ Dla mnie uzyskanie tych 
wszystkich wspomnianych możliwości dzięki 
wideorozmowie byłoby absolutnym hitem w ra-
townictwie medycznym.

Oczywiście nawet jeśli teoretycznie są technicz-
ne możliwości prowadzenia wideorozmów pod-
czas przyjmowania zgłoszeń w dyspozytorniach 
medycznych, o tym, czy takie rozwiązanie może 
funkcjonować, będą rozstrzygać przepisy prawne.

Już raz odrzucony został podobny pomysł, 
gdy rozważano użycie kamer nasobnych przez 
ratowników. Mogłyby być pomocne m.in. w celu 
rejestracji działań medycznych, a  docelowo 
w udzielaniu konsultacji zespołom ratownic-
twa medycznego przez lekarza.

Wątpliwości prawne?  
„Życie ludzkie jest dobrem nadrzędnym”

‒ Wtedy pojawiły się m.in. wątpliwości prawne 
dotyczące ochrony danych osobowych ‒ mówi 
Piotr Dymon.

O tym, że wprowadzenie konsultacji na odle-
głość dla zespołów ratownictwa medycznego przy 
wykonywaniu czynności medycznych natrafiało 
na zastrzeżenia natury prawnej, mówiła podczas 
niedawnego Forum Rynku Zdrowia Agnieszka 
Tuderek-Kuleta, dyrektor Departamentu Bez-
pieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia.

‒ Przekazywanie obrazu za pośrednictwem 
kamer zainstalowanych w karetce i nasobnych 
kamer posiadanych przez ratowników, np. przy 
udzielaniu pomocy w domu pacjenta czy na ulicy, 
mogłoby wiązać się z rejestracją obrazu osób trze-
cich. W tej kwestii opinia Generalnego Inspektora 
Danych Osobowych jest taka, że nie ma podstawy 
prawnej dla wykorzystywania wizerunku osób 
bezpośrednio niezwiązanych ze zdarzeniem ‒ 
zwracała uwagę dyr. Agnieszka Tuderek-Kuleta.

Jak można sądzić, kwestia dotycząca praw-
nych możliwości przekazywania obrazu, w tym 
i podczas wideorozmów osób wzywających po-
gotowie z dyspozytorem, będzie nadal obecna 
w dyskusjach. Tym bardziej że Ministerstwo 
Zdrowia będzie musiało określić własne stano-
wisko w tej sprawie, odpowiadając na interpe-
lację posła Szramki.

‒ Sądzę, że można tak dostosować prawo, by 
możliwe było prowadzenie wideorozmów z dys-
pozytorem medycznym przez osoby wzywają-
ce pogotowie. Dobrze skonstruowane przepisy 
w tym zakresie powinny brać pod uwagę, że życie 
ludzkie jest dobrem nadrzędnym ‒ uważa Piotr 
Dymon.  •

Jak mówi nam Piotr Dymon, 
technologicznie rozwiązanie 

wydaje się bardzo proste. 
Większość telefonów 

komórkowych, z których dzisiaj 
korzystają wzywający pogotowie, 

to smartfony, które mają 
opcję wideorozmowy przez już 

pobraną aplikację czy nawet sam 
telefon. Dyspozytor medyczny 
przyjmujący wezwanie pracuje 

przed skomputeryzowaną 
konsolą. Ich nowa generacja 
jest wyposażona w kamerę 

pozwalającą przekazywać obraz 
z dyspozytorni.
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Profesorowie 
wspominają rewolucję 
w polskiej kardiologii. 
„Decyzji pomógł 
przypadek”

O tym, że pierwszy udany przeszczep serca 
został przeprowadzony przez prof. Zbigniewa 
Religę w szpitalu w Zabrzu (obecnie Śląskie 
Centrum Chorób Serca), wiedzą wszyscy. Fakt, 
że także w Zabrzu zaczęło się polskie systemowe 
interwencyjne leczenie zawału serca, jest mniej 
znany. Podczas spotkania w Śląskim Centrum 
Chorób Serca przypomniano postać prof. 
Stanisława Pasyka, który utworzył taki system.

PIOTR WRÓBEL

‒ Wiedza o tym, że to w Zabrzu 35 lat temu 
wprowadzono po raz pierwszy w Polsce kardiolo-
giczne 24-godzinne dyżury zawałowe i interwen-
cyjne leczenie zawału, nie jest szeroka ‒ powie-
dział Piotr Przybyłowski, dyrektor Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Podczas uroczystego spotkania w  Cen-
trum, przypomniano postać prof. Stanisława  
Pasyka. Profesor, kierujący Wojewódzkim 
Ośrodkiem Kardiologii w Zabrzu, nie tylko 
ściągnął do Zabrza docenta Zbigniewa Re-
ligę, który w  1985  roku przeprowadził tam 
pierwszy udany przeszczep serca w  Polsce.  
W 1987 roku prof. Pasyk podjął także decyzję 
o organizacji pierwszych w Polsce 24-godzin-
nych dyżurów zawałowych pracowni hemody-
namiki.

‒ Pan profesor Stanisław Pasyk, kierując kli-
niką kardiologii w Zabrzu, w 1976 roku uru-
chomił trzecią w Polsce i pierwszą na Śląsku 
pracownię hemodynamiki. To pozwoliło dia-
gnozować inwazyjnie zmiany w tętnicach wień-
cowych. W 1977 roku zaczęła działać karetka 
kardiologiczna ‒ wspominał swego mistrza prof. 
Andrzej Lekston.

Karetka wyjeżdżała do chorych z podejrze-
niem zawału, była wzywana przez szpitale w re-
gionie, co spowodowało, że znacząco skrócił się 
czas od wystąpienia bólu zawałowego do ustale-
nia wstępnego rozpoznania, wdrożenia leczenia 
i transportu do zabrzańskiego ośrodka.

Kulisy przełomu w polskiej kardiologii

Decyzji o  wprowadzeniu w  Wojewódzkim 
Ośrodku Kardiologii w Zabrzu (obecnie Śląskie 

Centrum Chorób Serca) ostrych dyżurów zawa-
łowych w pewnym sensie pomógł przypadek.

‒ Kolega, dr Borkowski, przywiózł karetką 
chorego z zawałem o godz. 16.00. Jego nazwisko 
pamiętam do dzisiaj: Twardowski ‒ opowiada 
prof. Lekston. ‒ Pracownia hemodynamiki była 
zamykana o godz. 13.00, jak każda pracownia 
radiologiczna.

Taki chory w ówczesnych warunkach mógł 
trafić na „erkę” i otrzymać streptokinazę, lek 
fibrynolityczny. W zawale serca streptokinazę 
podaje się dożylnie tak wcześnie, jak to tylko 
możliwe, w celu rozpuszczenia zakrzepów w tęt-
nicach wieńcowych. Zmniejsza to stopień uszko-
dzenia mięśnia sercowego.

‒ To był młody chory –  pamięta prof.  
Lekston. ‒ Żeby go ratować, postanowiliśmy, że 
otwieramy pracownię hemodynamiki. Ściągnęli-
śmy zespół. Nieprzeszkolony niestety, ale zabieg 
udrożnienia tętnicy wieńcowej się udał.

Jak mówi profesor, emocje były tak duże, że 
zapomniał zadzwonić z wieczornym raportem 
do prof. Pasyka. ‒ Usłyszałem parę przykrych 
słów na odprawie, a potem zostaliśmy poprosze-
ni na kolejne spotkanie u profesora. Poszliśmy 
przestraszeni, przekonani, że będzie dalszy ciąg 
reprymendy ‒ opowiada.

Było inaczej.
Już od progu usłyszeli polecenie szefa: ‒ Od 

jutra wprowadzamy ostre 24-godzinne dyżu-
ry zawałowe ‒ przywołuje tamte chwile prof. 
Lekston.

„Panie profesorze, ale nas jest trzech-czte-
rech. ‒ Nie szkodzi, będziecie co drugi dzień 
dyżurować”.

Jak mówi prof. Andrzej Lekston, śmiała de-
cyzja profesora Stanisława Pasyka okazała się 
przełomem w polskiej kardiologii.

‒ Pragnę podziękować młodszym kolegom, 
którzy wówczas przejęli obowiązki dyżurowania, 
odbyli przyspieszony kurs i to m.in. dzięki nim 
te dyżury miały rację bytu ‒ zaznaczył profe-
sor, kierując te słowa m.in. do obecnych na sali 
profesorów: Mariusza Gąsiora i Zbigniewa 
Kalarusa.

Prof. Stanisław Pasyk, który otworzył nową 
epokę w polskiej kardiologii, zmarł w 2020 r.

Jak podkreśla prof. Andrzej Lekston, zabrzań-
ski model leczenia zawału serca zaczęto z cza-
sem wdrażać w całym kraju.

‒ Należy zaznaczyć, że do lat dziewięćdzie-
siątych metoda inwazyjnego leczenia zawału 
mięśnia sercowego była dostępna w  nielicz-
nych ośrodkach w kraju i za granicą. Dopiero 
w 2002 roku stała się metodą preferowaną, zale-
caną w standardach leczenia towarzystw kardio-
logicznych, co podkreśla jej nowatorskie znacze-
nie w latach, gdy była wprowadzona w naszym 
ośrodku ‒ napisał na swojej stronie internetowej.

Śmiertelność w zawale. Co mówią dane

Dzisiaj w Polsce działa 140 pracowni hemody-
namiki, w których przy zastosowaniu technik 
kardiologii interwencyjnej przeprowadzane są 
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zabiegi udrożnienia tętnic wieńcowych u pacjen-
tów z zawałem serca.

Obecnie, jak mówił podczas spotkania kie-
rownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad 
Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego prof. Zbigniew Kalarus, w ciągu 
roku w Polsce dochodzi do ok. 140 tys. ostrych 
zespołów wieńcowych, z czego ok. 80 tys. to za-
wały serca.

‒ Śmiertelność wewnątrzszpitalna, w zależno-
ści od województwa, wynosi od 6 do 9 procent, 
śmiertelność wśród chorych po wypisie sięga 
10-12 proc. ‒ podał dane prof. Mariusz Gąsior 
z Śląskiego Centrum Chorób Serca, kierownik 
III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ciągu roku od wystąpienia zawału umiera 
ok. 20 proc. pacjentów, czyli co piąta osoba, która 
doznała zawału.

Dla ograniczenia śmiertelności ‒ jak wskazał 
profesor Gąsior ‒ kluczowe jest m.in. skrócenie 
czasu upływającego od wystąpienia bólu zwią-
zanego z zawałem do przeprowadzenia zabie-
gu. Osoby z bólem zawałowym niestety zwle-
kają z wezwaniem pogotowia, co powoduje, że 
z powodu trwającego niedokrwienia zwiększa 
się obszar mięśnia sercowego objęty zawałem. 
Im większe jest uszkodzenie serca, tym gorsze 
rokowanie.

Sukces w interwencyjnym leczeniu zawału 
teraz najbardziej zależy od... pacjenta?

Czas od początku pojawienia się bólu zawało-
wego u pacjenta do momentu wykonania an-
gioplastyki wieńcowej w STEMI [zawał ser-
ca z uniesieniem odcinka ST ‒ przyp. red.] od 
15  lat jest niemal taki sam. Mediana wynosi 
prawie 5 godzin. W innych krajach ten czas jest 
wyraźnie krótszy ‒ zwracał wcześniej uwagę 
prof. Mariusz Gąsior w rozmowie z Rynkiem 
Zdrowia.

Z danych zebranych w 2017 r. w stacjach ra-
townictwa medycznego w woj. śląskim wynikało, 
że czas, jaki upływał od wykonania telefonu do 
pogotowia do momentu przywiezienia pacjenta 
bezpośrednio na izbę przyjęć ośrodka kardiolo-
gii interwencyjnej, średnio wynosił 48 minut. 
Czas, w jakim pacjent z zawałem już w samym 
szpitalu trafiał na zabieg angioplastyki, wynosił 
średnio 40 minut.

To samo badanie pokazało natomiast, że 
opóźnienie po stronie pacjenta wynosiło śred-
nio aż 142 minuty. I w tym fakcie prof. Mariusz 
Gąsior upatruje braku postępu w redukcji śmier-
telności pacjentów po zawale serca w ostatnich 
latach. ‒ Tu zatem potrzebna jest zdecydowana 
edukacja pacjentów. Nie zwlekajmy z wezwa-
niem karetki w razie bólu zawałowego ‒ apeluje 
profesor.  •
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Dla ograniczenia śmiertelności 
– jak wskazał profesor Gąsior 
– kluczowe jest m.in. skrócenie 

czasu upływającego  
od wystąpienia bólu związanego 
z zawałem do przeprowadzenia 

zabie- gu. Osoby z bólem 
zawałowym niestety zwlekają 

z wezwaniem pogotowia, 
co powoduje, że z powodu 
trwającego niedokrwienia 

zwiększa się obszar mięśnia 
sercowego objęty zawałem.  

Im większe jest uszkodzenie serca, 
tym gorsze rokowanie. 
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Młodzi lekarze nie chcą być 
chirurgami, wolą zostać 
anestezjologami. Powodów jest kilka

Choć anestezjologia i intensywna terapia wciąż jest na liście specjalizacji 
priorytetowych, to nie grozi jej luka pokoleniowa. – Jest dowodem na to, że jeśli 
stworzy się dobre warunki pracy, to ludzie będą wybierali tę specjalizację. Nawet 
jeśli nie marzyli o tym, żeby zostać anestezjologiem – mówi Damian Patecki, lekarz 
anestezjolog i przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej.

MONIKA CHRUŚCIŃSKA-DRAGAN

Z danych „Mapy potrzeb zdrowotnych” wynika, 
że w ciągu sześciu lat (licząc od 2020 r.) upraw-
nienia emerytalne uzyska 1 076 anestezjologów. 
W trakcie robienia specjalizacji jest jednak cał-
kiem sporo, bo 1 520 rezydentów. 

Anestezjologia i intensywna terapia znalazła 
się także w pierwszej dziesiątce cieszących się 
największym zainteresowaniem specjalizacji te-
gorocznej jesiennej kwalifikacji. Na 248 (w tym 
jedno doktoranckie) przyznanych przez resort 
zdrowia rezydentur 210 zostało obsadzonych.

Więcej miejsc szkoleniowych w trybie rezy-
denckim uruchomionych zostanie jeszcze tylko 
w medycynie rodzinnej, chorobach wewnętrz-
nych, pediatrii i psychiatrii, przy czym w dwóch 
pierwszych przypadkach i  psychiatrii różni-
ca między liczbą przyznanych a obsadzonych 
rezydentur jest większa (wynosi kolejno 50, 82 
i 36 miejsc). 

Prof. Rafał Drwiła,  konsultant krajowy 
w dziedzinie anestezjologii i  intensywnej te-
rapii oraz kierownik oddziału anestezjologii 
i  intensywnej terapii w Szpitalu Jana Pawła 

II w Krakowie, przyznaje, że obserwuje wzrost 
zainteresowania specjalizacją. 

‒ Liczba lekarzy chcących się szkolić 
w anestezjologii utrzymuje się na stałym, sta-
bilnym poziomie, a nawet powiedziałbym, że 
coraz więcej młodych ludzi wybiera specjaliza-
cję. Z czego należy się tylko cieszyć ‒ podkreśla. 

Białe plamy? Największa na Podkarpaciu. 
Na 100 tys. ludzi przypada 
11 anestezjologów 

Przed uruchomieniem jesiennej kwalifikacji 
prof. Drwiła wnioskował w Ministerstwie Zdro-
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wia o przyznanie 485 rezydentur. Ostatecznie 
skończyło się na 248. ‒ To dobra liczba ‒ ocenia.

W 10 województwach po dwóch turach rekru-
tacji obsadzony został komplet miejsc szkolenio-
wych. Najwięcej rezydentów będzie szkoliło się 
z anestezjologii na Mazowszu, Śląsku i w Mało-
polsce. Najmniej, zaledwie jeden rezydent, w woj. 
lubuskim. 

Potrzeby to bowiem jedno, a drugie ‒ dostęp-
ność miejsc szkoleniowych. ‒ Nie chcielibyśmy 
obniżać standardów szkolenia, zwiększając nad-
to liczbę miejsc rezydenckich ‒ przyznaje kon-
sultant krajowy. 

W styczniu 2020 roku statystyki Naczelnej 
Izby Lekarskiej wykazywały, że w Polsce jest 
6  936 aktywnych zawodowo anestezjologów, 
w styczniu 2021 roku ‒ 7 031, ale jak podkreśla 
prof. Drwiła, między poszczególnymi regionami 
są spore dysproporcje. 

Z  „Mapy potrzeb zdrowotnych” wynika, że 
najtrudniejsza sytuacja jest w  woj. podkar-
packim.  Na  100  tys. mieszkańców przypada 
11 anestezjologów, podczas gdy dla woj. łódzkiego 
wskaźnik ten wynosi 19, dla śląskiego ‒ 20, a dla 
mazowieckiego ‒ 24.

Brakom specjalistów na oddziałach anestezjo-
logii i intensywnej terapii na Podkarpaciu po-
święcony został nawet tegoroczny raport Naj-
wyższej Izby Kontroli. Wynikało z niego, że 
wymaganą liczbę anestezjologów zatrudnia je-
dynie połowa z ośmiu skontrolowanych szpitali. 

Zdaniem konsultanta krajowego na rosnącą 
popularność anestezjologii składa się kilka czyn-
ników.

‒ Po pierwsze mamy jasno określony w roz-
porządzeniu ministra zdrowia standard or-
ganizacyjny opieki zdrowotnej w  dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii. To unikato-
wy dokument, który bardzo ułatwia pracę i uwa-
żam, że daje młodemu lekarzowi swoiste poczu-
cie bezpieczeństwa. Jeżeli postępuje on zgodnie 
z procedurami określonymi w rozporządzeniu, 
a wydarzy się coś, czego nie można było przewi-
dzieć, to nie poniesie konsekwencji, bo postępo-
wał zgodnie z przyjętym standardem ‒ wyjaśnia. 

Po drugie, jak dodaje profesor, poprawiły się 
warunki pracy i wyposażenie oddziałów, którego 
wymogi precyzuje rozporządzenie, a także same 
uposażenia lekarzy. 

Na stosunkowo dobre wynagrodzenia i spisa-
ne w rozporządzeniu standardy pracy wskazu-
je także Damian Patecki, lekarz anestezjolog 
i przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej 
Izby Lekarskiej.

‒ Anestezjologia jest dowodem na to, że je-
śli stworzy się dobre warunki pracy, to ludzie 
będą wybierali tę specjalizację. Nawet jeśli nie 
marzyli o  tym, żeby zostać anestezjologiem  
‒ zaznacza. 

Dlaczego lekarze mający zadatki na 
chirurgów wybierają anestezjologię? 

Jak podkreśla, praca anestezjologa jest trudna 
i wymagająca. Towarzyszy jej koszmarny po-

ziom stresu, ale w przeciwieństwie do innych 
specjalizacji została mądrze poukładana. To 
też jeden z powodów, dla których zdaniem Pa-
teckiego wybierają ją osoby, które mają zadatki 
na chirurgów.

‒ Na szkolenie się w anestezjologii i  inten-
sywnej terapii decydują się ludzie zadaniowi, 
którzy zamiast leczyć pacjenta tygodniami, wolą 
przyjść, wykonać pracę, zobaczyć jej efekty i pójść 
do domu. Tak samo jest z chirurgami. Tylko że 
lekarze nie wybierają chętnie chirurgii z racji 
tego, że tam nadal panują mobbing i kiepskie 
zarobki, a brakuje dobrej organizacji pracy ‒ 
twierdzi.

Prof. Drwiła przyznaje, że anestezjolodzy 
mają coraz szersze możliwości zatrudnienia. 
O ile dawniej pracowali głównie w sektorze pań-
stwowym, tak teraz obsługują ogromne ilości 
procedur, niekoniecznie operacyjnych, zarówno 
w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia.

‒ Ma to związek z tym, że społeczeństwo ocze-
kuje coraz wyższego standardu usług medycz-
nych, w tym także uwolnienia od towarzyszące-
go zabiegom cierpienia. Jest to zrozumiałe, bo 
mniej zestresowany pacjent szybciej zdrowieje. 
My wiemy, co zrobić, żeby nie bolało. Stąd coraz 
więcej procedur realizowanych jest z udziałem 
anestezjologa: badania endoskopowe, zabiegi 

stomatologiczne, ginekologiczne, urologiczne ‒ 
wymienia.

Zdaniem Pateckiego praca w sektorze pry-
watnym zawsze jednak wiąże się z większą dozą 
ryzyka.

‒ Uważam, że co do zasady zabiegi, które wy-
mają anestezjologicznych znieczuleń, powinno 
wykonywać się tylko w szpitalach odpowied-
nio do tego przystosowanych. Sektor prywatny, 
zwłaszcza małe zabiegówki, jest jeszcze mocno 
nierozwinięty ‒ zwraca uwagę. 

Łatwiej podjąć pracę za granicą.  
Tylko w tym roku 34 wnioski o uznanie 
kwalifikacji w UE

Anestezjolodzy nie mogą także narzekać na brak 
możliwości zarobkowania za granicą. Świadczy 
o tym wysokie miejsce w zestawieniu tegorocz-
nych statystyk pobranych zaświadczeń o uzna-
nie kwalifikacji w Unii Europejskiej (34 wnioski, 
drugi wynik zaraz za internistami).

Zdaniem prof. Drwiły to dlatego, że anestezjo-
logom jest nieco łatwiej niż innym specjalistom 
podjąć pracę poza granicami kraju.

‒ Nie wymaga się od nas ciągłego prowadze-
nia rozmów z pacjentem czy znajomości uwa-
runkowań kulturowych, bo nasi podopieczni 
zasadniczo są znieczuleni. W całej Europie za-
cierają się też różnice w wyposażeniu w sprzęt 
medyczny, dostępie do leków czy procedur. Pol-
ska anestezjologia w tym zakresie nie ma się 
czego wstydzić ‒ przekonuje prof. Drwiła.

Nie sądzi jednak, aby wszyscy, którzy pobrali 
zaświadczenia, ostatecznie wyjechali. A nawet 
jeśli, to ‒ jak zaznacza ‒ mamy aktualnie do 
czynienia z rotacją w obie strony. ‒ Kiedy jedni 
wyjeżdżają z Polski, drudzy wracają ‒ zaznacza.

Wiele zmieniło się także w kwestii postrze-
gania anestezjologów przez pacjentów. Zdaniem 
konsultanta, pandemia paradoksalnie „wyświad-
czyła” im przysługę.

‒ Odnoszę wrażenie, że uświadomiła społe-
czeństwu, jak ważną rolę pełnimy w ochronie 
zdrowia. W szczytowym momencie mieliśmy 
zajętych ponad 4 tysiące na około 6 tysięcy łó-
żek intensywnej terapii. Choć było ciężko, nie 
odmówiliśmy nikomu opieki. Nie baliśmy się 
pracować z najciężej chorymi. Mam wrażenie, 
że bardzo dużo osób dopiero wtedy zdało sobie 
sprawę, na czym polega nasza praca ‒ zwraca 
uwagę prof. Rafał Drwiła.  •

Z danych „Mapy potrzeb zdrowotnych” wynika,  
że w ciągu sześciu lat (licząc od 2020 r.) uprawnienia emerytalne 

uzyska 1 076 anestezjologów. W trakcie robienia specjalizacji  
jest jednak całkiem sporo, bo 1 520 rezydentów. 

Anestezjologia i intensywna terapia znalazła się także w pierwszej 
dziesiątce cieszących się największym zainteresowaniem specjalizacji 
tegorocznej jesiennej kwalifikacji. Na 248 (w tym jedno doktoranckie) 

przyznanych przez resort zdrowia rezydentur 210 zostało obsadzonych.

Damian Patecki,  

lekarz anestezjolog i przewodniczący 

Komisji Kształcenia Naczelnej Izby 

Lekarskiej 

Na szkolenie się w anestezjologii 

i inten- sywnej terapii decydują się 

ludzie zadaniowi, którzy zamiast leczyć 

pacjenta tygodniami, wolą przyjść, 

wykonać pracę, zobaczyć jej  

efekty i pójść do domu.  

Tak samo jest z chirurgami. Tylko że 

lekarze nie wybierają chętnie chirurgii 

z racji tego, że tam nadal panują 

mobbing i kiepskie zarobki, a brakuje 

dobrej organizacji pracy.
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 PIOTR WRÓBEL

Stan niedożywienia u pacjenta ma bezpośred-
ni wpływ na przebieg choroby, wystąpienie po-
wikłań, pogorszenie wyników leczenia, dłuższą 
hospitalizację i czas rekonwalescencji oraz – co 
najważniejsze – wzrost ryzyka zgonu.

– Niedożywienie to objaw towarzyszący cho-
robom ostrym i przewlekłym, i przez nie wywo-
łany. Pacjenci tracą apetyt, z tego m.in. powodu 
jadają zdecydowanie mniej niż przed chorobą 
lub zapotrzebowanie ich organizmu na energię 
wzrasta, a spożycie pozostaje na tym samym 

Z danych światowych wynika, że 35-55 proc. 
pacjentów (w zależności od schorzenia) 
przyjmowanych do oddziałów szpitalnych to chorzy 
niedożywieni. W europejskich, także polskich, 
warunkach niedożywienie pacjentów bynajmniej 
nie jest powodowane ubóstwem. To wynik choroby. 
Niepokojący, bo pogarsza rokowania pacjenta. 
Stąd potrzeba prowadzenia u takich pacjentów  
tzw. leczenia żywieniowego.

Niedożywiony pacjent to trudny pacjent. 
Kiedy potrzebne leczenie przez żywienie?
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poziomie albo spada – tłumaczy dr hab. med. 
Dorota Mańkowska-Wierzbicka, prezes Pol-
skiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, 
Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN.

Stąd potrzeba wprowadzenia u takich pacjen-
tów tzw. leczenia żywieniowego, drogą doustną, 
dojelitową lub pozajelitową.

Jak podaje POLSPEN, niedożywienie wystę-
puje najczęściej u pacjentów w wieku podeszłym 
(50 proc. z tych pacjentów), pacjentów z choroba-
mi układu oddechowego (45 proc.), z chorobami 
zapalnymi jelit (80 proc.) i z nowotworami zło-
śliwymi (85 proc.).

Wykazano też, że aż u 30 proc. chorych pra-
widłowo odżywionych niedożywienie rozwija 
się po przyjęciu do szpitala, a u 70 proc. nie-
dożywionych w momencie przyjęcia ulega ono 
dalszemu pogłębieniu w trakcie hospitalizacji. 
Niepokojącym jest również fakt, że 50 proc. pa-
cjentów opuszcza szpital w stanie niedożywie-
nia, z czego 25 proc. z nich umrze w następnych 
6 miesiącach.

Niedożywienie wpływa niekorzystnie na wy-
nik leczenia choroby podstawowej. Na przykład 
u pacjentów poddanych zabiegom chirurgicz-
nym niedożywienie jest związane z upośledze-
niem gojenia ran pooperacyjnych, powikłania-
mi infekcyjnymi, rozchodzeniem się zespoleń 
jelitowych.

Kiedy potrzebne leczenie żywieniowe

Brak dostatecznej ilości białka w organizmie 
spowodowany niedożywieniem powoduje u pa-
cjentów zwiększoną chorobowość. Częściej za-
padają m.in. na zapalenie płuc, zapalenie dróg 
moczowych, co wikła przebieg zdrowienia. U pa-
cjentów prawidłowo odżywionych częstość powi-
kłań pooperacyjnych to ok. 5 proc.; przy umiar-
kowanym niedożywieniu może dochodzić do 
30 proc.; przy niedożywieniu ciężkim to nawet 
75 proc.

– Zatem nawet najlepiej wykonany zabieg 
operacyjny może przynieść niepowodzenie w le-
czeniu pacjenta w przypadku niedożywienia. 
Dlatego tak ważna jest interwencja żywieniowa 
rozpoczęta jeszcze przed operacją i kontynu-
owana w trakcie i po leczeniu operacyjnym – za-
znacza dr hab. Dorota Mańkowska-Wierzbicka.

Gdy pacjent trafia do szpitala, niezbędne jest 
przeprowadzenie oceny jego stanu odżywienia. 
– Jeżeli utracił więcej niż 5 proc. masy wyjścio-
wej ciała w ciągu miesiąca lub 10 proc. w okresie 
nawet 6 miesięcy i było to spowodowane nieza-
mierzonym chudnięciem, to sygnał, że jest zagro-
żony niedożywieniem – podkreśla specjalistka.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ży-
wienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metaboli-
zmu POLSPEN pacjent jeszcze na kilka tygodni 
przed zaplanowaną operacją chirurgiczną po-
winien zostać skierowany do poradni przyszpi-
talnej, do dietetyka, który oceni, czy pacjentowi 
zagraża niedożywienie i czy konieczna jest mo-
dyfikacja codziennej diety.

Jeśli pacjent tego wymaga, dietetyk może nie 
tylko zmodyfikować dietę na talerzu, ale zaordy-
nować na tym etapie także doustne suplementy 
diety (ONS). Oprócz standardowego śniadania, 
obiadu, kolacji przygotowanych w warunkach 
domowych dieta pacjenta zostaje uzupełniona 
o przygotowane przemysłowo odżywcze koktaj-
le, dostępne w postaci buteleczek z płynem lub 
w formie proszku, zawierające m.in. dodatkowe 
białka, tłuszcze, węglowodany, kwasy omega-3, 
pierwiastki śladowe i witaminy.

Niedożywienie groźne  
dla pacjenta onkologicznego

Doustne przyjmowanie żywności medycznej jest 
formą leczenia żywieniowego zlecaną pacjentom, 
którzy nie są w stanie w codziennych racjach po-
karmowych dostarczyć sobie odpowiedniej ilości 
składników odżywczych z powodu np. zwiększo-
nego zapotrzebowania w związku z gojeniem ran 
pooperacyjnych czy przewlekłych, osłabionego 
apetytu, dolegliwości bólowych, zapalenia ślu-
zówek jamy ustnej czy ubytku uzębienia (także 

Jak podaje Polspen, 
niedożywienie występuje 
najczęściej u pacjentów  

w wieku podeszłym  
(50 proc. z tych pacjentów), 

pacjentów z chorobami układu 
oddechowego (45 proc.), 

z chorobami zapalnymi jelit  
(80 proc.) i z nowotworami 

 złośliwymi (85 proc.).

Nowe e-wydanie  

https://rynekzdrowia.publuu.com/
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po chemio- i radioterapii), zwiększonego zapo-
trzebowania na składniki odżywcze w wielu jed-
nostkach chorobowych.

Ocena stanu odżywienia pacjenta jest istotna 
w każdej chorobie przewlekłej. Wymaga jej m.in. 
pacjent onkologiczny.

– Zagrożony niedożywieniem jest już pacjent 
onkologiczny, który schudł 2 proc. w ciągu mie-
siąca i deklaruje brak apetytu. To pacjent z bar-
dzo dużym ryzykiem wystąpienia niedożywienia 
w ciągu kolejnych 2-3 miesięcy. Wczesna ocena 
stanu odżywienia pacjenta daje szansę na lepsze 
rokowanie – wyjaśnia dr hab. Dorota Mańkow-
ska-Wierzbicka.

Co bardzo istotne, niedożywienie jest jednym 
z elementów ograniczających maksymalne daw-
ki cytostatyków, jakie może przyjąć pacjent. Nie-
dobór białek, albumin w krwi (spowodowany 
niedożywieniem) upośledza czynność transpor-
tu leków. Dowiedziono, że u pacjentów onkolo-
gicznych przy prawidłowym stężeniu albumin, 
powyżej 3,5 g/dl, rokowanie jest zdecydowanie 
lepsze.

Stężenie albumin jest jednym z czynników 
rokowniczych dotyczących przeżycia u pacjen-
tów onkologicznych. Na przykład u pacjentów 
z rakiem żołądka przy prawidłowym stężeniu 
albumin średnia przeżycia całkowitego wynosi 
105 miesięcy, w grupie z obniżonym stężeniem 
– 20 miesięcy.

W przypadku niedoborów albumin  
rośnie też toksyczność terapii

U  pacjentów z  nowotworami podawanie cy-
stostatyków często doprowadza do powstania 
owrzodzeń, aft wypełniających jamę ustną, co 
w wielu wypadkach bardzo ogranicza możliwość 
jedzenia posiłków. Wtedy należy rozważyć po-
danie pokarmu drogą dojelitową. Takie leczenie 
żywieniowe jest też stosowane np. u pacjentów 
z nowotworami głowy i szyi, gdy niemożliwe jest 
przyjmowanie pokarmów doustnie.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.  
Dobre dla pacjenta, opłacalne dla szpitala

Jak tłumaczą autorzy strony i programu le-
czenieprzezzywienie.org, któremu patronuje  
POLSPEN, podawanie leczenia żywieniowe-
go drogą dojelitową jest rozważane u pacjen-
tów (w przypadku różnych chorób), którzy nie 
mogą w wystarczającym zakresie odżywiać się 
drogą doustną, a możliwe jest natomiast wyko-
rzystanie dalszych odcinków przewodu pokar-
mowego, gdy nie ma przeciwwskazań do zało-
żenia zgłębnika.

Zgłębnik dojelitowy to każdy rodzaj sondy, 
zgłębnika lub stomii (gastro lub jejunostomii), 
których jeden koniec umieszczony jest w świetle 
przewodu pokarmowego (żołądek lub jelito cien-
kie), a drugi, wyprowadzony na zewnątrz ciała 
pacjenta, umożliwia żywienie specjalistyczną 
dietą przemysłową. Lekarz z szeregu dostęp-
nych na rynku diet przemysłowych (standardo-
we, wzbogacane w błonnik, peptydowe, bogato-

białkowe, specjalne) wybiera preparat najlepszy 
dla chorego.

Jak wyjaśnia dr hab. Dorota Mańkowska-
-Wierzbicka, jeżeli nie ma dostępu do przewodu 
pokarmowego lub pacjent nie toleruje żywienia 
dojelitowego, lub doszło do wystąpienia niewy-
dolności przewodu pokarmowego, wtedy należy 
rozważyć leczenie pozajelitowe poprzez dostęp 
do naczyń krwionośnych (najczęściej przez na-
czynia podobojczykowe, szyjne) za pomocą spe-
cjalnego cewnika.

Drogą naczyniową choremu podawane są 
wszystkie niezbędne do życia i leczenia skład-
niki odżywcze, w specjalnej sterylnej mieszani-
nie odżywczej – wieloskładnikowej kroplówce. 
W mieszaninie znajdują się aminokwasy, glu-
koza, emulsja tłuszczowa, elektrolity, witaminy, 
pierwiastki śladowe oraz woda.

W Polsce leczenie żywieniowe dojelitowe i po-
zajelitowe jest refundowane przez NFZ. – Wy-
cena tego świadczenia jest tak skalkulowana, że 
jego prowadzenie opłaca się szpitalom – ocenia 
prezes POLSPEN.

Wskazuje na jeszcze jeden, ekonomiczny 
aspekt leczenia żywieniowego, który przynosi 
korzyści finansowe. U chorych, u których pro-
wadzone jest leczenie żywieniowe, dochodzi do 
mniejszej liczby powikłań, rzadziej wymagane 
jest przedłużenie pobytu pacjenta w szpitalu 
i stosowanie leczenia drogimi antybiotykami, co 
ogranicza koszty hospitalizacji. Pacjent szybciej 
powraca do normalnej społecznej aktywności.

Leczenie żywieniowe. Tego uczą tylko 
cztery uniwersytety medyczne

Z  badań amerykańskich przeprowadzonych 
w oparciu o obserwację 2,5 mln niedożywionych 
pacjentów wynika, że z powodu powikłań tacy 
pacjenci są rehospitalizowani 1,4 razy częściej 
niż ci, u których nie stwierdzono niedożywienia. 
Najczęściej wracają z powodu powikłań infek-
cyjnych. Rośnie też ryzyko zgonu, dochodzi do 
nich 3,4 razy częściej.

– Chcę podkreślić, że problem niedożywienia 
pacjentów nie dotyczy tylko Polski. Jest dostrze-
gany nawet w tych krajach, w których posiłek 
w szpitalu chory wybiera z karty – mówi eks-
pertka.

Dlatego podczas niedawnego zjazdu ESPEN 
(Europejskie Towarzystwo Żywienia Kliniczne-
go i Metabolizmu) odbywającego się we wrze-
śniu 2022 r. w Wiedniu przedstawiciele 76 to-
warzystw naukowych podpisali Deklarację 
Wiedeńską, która wyraźnie stwierdza, że pacjent 
ma prawo do leczenia żywieniowego – w szpita-
lach, hospicjach.

Jakie są perspektywy leczenia 
żywieniowego w Polsce?

– Lekarzy obowiązuje przeprowadzanie oceny 
stanu odżywienia pacjenta podczas przyjęcia do 
szpitala i po 14 dniach hospitalizacji oraz gdy 
jest wypisywany ze szpitala. Brakuje nam jed-
nak dostatecznej liczby specjalistów i zespołów 

Stężenie albumin jest jednym 
z czynników rokowniczych 

dotyczących przeżycia 
u pacjentów onkologicznych.  

Na przykład u pacjentów 
z rakiem żołądka  

przy prawidłowym stężeniu 
albumin średnia przeżycia 

całkowitego wynosi  
105 miesięcy, w grupie 
z obniżonym stężeniem  

– 20 miesięcy. 
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leczenia żywieniowego w szpitalach – ocenia dr 
hab. Dorota Mańkowska-Wierzbicka.

Tylko w czterech uniwersytetach medycz-
nych program studiów na kierunku lekarskim 
obejmuje zajęcia z klinicznego leczenia żywie-
niowego. – Nie zapoznajemy przyszłych leka-
rzy z leczeniem żywieniowym, nie ma też kur-
sów z tego zakresu na stażu po ukończeniu 
VI roku studiów. Dlatego ta problematyka nie 
jest szerzej znana lekarzom – uważa prezes 
POLSPEN.

Zaznacza: –  Jeżeli chcemy, by lekarze po-
wszechnie odnosili się do informacji zebranych 
podczas oceny stanu odżywienia pacjenta, to 
trzeba ich wyposażyć w wiedzę o zaletach lecze-
nia żywieniowego, ale także o możliwych działa-
niach ubocznych. W ramach specjalizacji temat 
leczenia żywieniowego jest podejmowany tylko 
na szkoleniach w zakresie anestezjologii i inten-
sywnej terapii oraz chirurgii ogólnej.

Zdaniem ekspertki, sytuacja w zakresie lecze-
nia żywieniowego nie poprawi się bez szerszego 
zatrudniania dietetyków w szpitalach. Dotąd nie 
ma ich w zespołach terapeutycznych, a zespoły 
leczenia żywieniowego z ich udziałem są powo-
ływane tylko w nielicznych szpitalach.

W jej opinii to dietetycy powinni modyfiko-
wać dietę doustną w zależności od wyliczeń do-
tyczących stanu odżywienia pacjenta. Na tym 
etapie mogą ocenić, czy zmieniać dietę na talerzu 
i to wystarczy, czy też wprowadzać suplementy 
pokarmowe w formie przyjmowanych drogą do-
ustną koktajli.

– Jeśli według oceny dietetyka takie postę-
powanie nie wystarczy dla pokrycia zapotrze-
bowania chorego na składniki odżywcze, powi-
nien wkroczyć lekarz ze swoją wiedzą, zlecając 
modyfikację diety w oparciu leczenie kliniczne 
prowadzone drogą dojelitową – opisuje mode-
lowe postępowanie z chorym.

Polskie Towarzystwo Leczenia Żywienia Po-
zajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu pro-
wadzi specjalne kursy, najczęściej bezpłatne lub 
za symboliczną opłatą, dla lekarzy podejmują-
cych się leczenia żywieniowego pacjentów. Po 
ukończeniu szkolenia lekarze mają możliwość 
zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu POL-
SPEN.

Towarzystwo patronuje też programowi „Szpi-
tal dobrej praktyki żywienia klinicznego –Lecze-
nie przez żywienie”. Eksperci wchodzący w skład 
Rady Naukowej programu określili zasady nie-
zbędne do wdrożenia dobrej praktyki leczenia 
żywieniowego w szpitalu.

Eksperci zajmujący się żywieniem kli-
nicznym podkreślają korzyści dla szpitali  
wdrażających Dobre Praktyki Żywienia Kli-
nicznego:
• Żywienie kliniczne jest refundowane, a  jego 

prawidłowe raportowanie przynosi szpitalom 
większe środki z NFZ.

• Wprowadzenie leczenia żywieniowego jest 
opłacalne dla szpitala. Prowadzi do mniej-
szej liczby powikłań, znaczącego skrócenia 
pobytu w  szpitalu, co przynosi szpitalom 
oszczędności.

• Zwiększona liczba punków przy akredytacji 
daje możliwość wykonywania bardziej specja-
listycznych procedur i poszerzenia kontrak-
towania z NFZ.

• Szpital zyskuje wizerunek jednostki przyja-
znej dla pacjenta.
Jak zaznacza dr hab. Dorota Mańkowska-

-Wierzbicka, od czasu wdrożenia programu 
w 2020 r. aplikowało do niego 156 szpitali. Certy-
fikat potwierdzający prowadzenie Dobrej Prak-
tyki Żywienia Klinicznego uzyskały 54 szpitale.

– Najtrudniejszym elementem w  zakresie 
wdrożenia dobrych praktyk okazało się dla szpi-
tali spełnienie kryteriów programu w zakresie 
prowadzenia ambulatoryjnego poradnictwa ży-
wieniowego przed i po hospitalizacji pacjenta. 
Część szpitali w niewystarczającym stopniu do-
starczała pacjentom indywidualne diety lub nie 
chroniła czasu na posiłek (zabiegi diagnostyczne 
i przygotowanie do diagnostyki w porach posił-
ków lub powtarzanie badań w sposób wyklu-
czający regularne jedzenie) – informuje prezes 
POLSPEN, zachęcając jednocześnie szpitale do 
ponawiania starań o uzyskanie certyfikatu, a ko-
lejne do zgłoszeń do programu.

Podkreśla: – Mamy w Polsce 54 szpitale, które 
gwarantują, że jeżeli pacjent do nich trafi i bę-
dzie wymagał leczenia żywieniowego, to uzyska 
taką pomoc w pełni zgodną z Dobrymi Prak-
tykami Żywienia Klinicznego. Mamy nadzieję, 
że w ramach monitorowania jakości świadczeń 
NFZ będzie zainteresowany, by takich szpitali 
było jak najwięcej.  •
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Zdrowe państwo 
to jest państwo 
zdrowego 
obywatela

Osoba odpowiedzialna za zdrowie publiczne 
powinna być bardzo wysoko umiejscowiona 
w systemie władzy, żeby była sprawcza i miała siłę 
politycznego oddziaływania na realizację zadań 
z obszaru polityki prozdrowotnej – uważa  
prof. Bolesław Samoliński.

LUIZA JAKUBIAK

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Jakie jest 
dzisiaj miejsce alergologii w naszym syste-
mie opieki zdrowotnej?
Prof. Bolesław Samoliński: Był okres, kiedy 

alergologia, jako obszar specjalizacji medycznej, 
miała się w Polsce bardzo dobrze. Pacjenci mieli 
do dyspozycji refundowane leki, system był zor-
ganizowany, w porównaniu do innych państw 
dysponowaliśmy dużą liczbą alergologów. Mie-
liśmy też jedne z największych i najlepszych ba-
dań epidemiologicznych, które odzwierciedla-
ły bieżącą sytuację. Dziś jedynie na podstawie 
cyklicznych badań możemy widzieć tendencje, 
jakie występują w zakresie chorób alergicznych, 
czyli najbardziej powszechnie występujących ze-
społów chorobowych.

Pod postacią chorób alergicznych występuje 
kilka jednostek chorobowych: nieżyt nosa, ast-
ma, atopowe zapalenie skóry, alergia pokarmo-
wa i inne. Już 40 procent populacji wykazuje 
różne cechy i ma dodatnie wyniki w badaniach 
laboratoryjnych, świadczące o nadwrażliwości 
i uczuleniu.

To, co różni schorzenia alergiczne od innych 
chorób cywilizacyjnych, to całożyciowy przebieg. 
Choroba zaczyna się już we wczesnym dzieciń-
stwie, przy czym najbardziej dotyka w okresie 
rozwojowym, a więc młodzież i młodych do-
rosłych. Ma to swoje bardzo negatywne kon-
sekwencje, ponieważ rzutuje m.in. na choroby 
wieku podeszłego. Wiemy, że prawie trzykrotnie 
szybciej umierają pacjenci, którzy mają nieleczo-
ną alergię i astmę niż osoby, które tych chorób 
nie mają.

To jeden z najbardziej istotnych elementów 
w epidemiologii, którego bardzo się obawiamy. 
Jest to choroba cywilizacyjna, która ma swoje 
brzemienne skutki, jeśli chodzi o to, jak wyglą-
da perspektywa zdrowotna osób w wieku pode-
szłym. Choroba bardzo upośledza jakość życia. 
Katar alergiczny daje większe poczucie choroby 
i obniżenie jakości życia niż np. cukrzyca czy 
choroby układu krążenia.

Jest to też bardzo poważne wyzwanie z punk-
tu widzenia zapewnienia opieki dla utrzymania 
sprawności. Ponieważ zasadnicza część alergi-

ków choruje w okresie edukacyjnym i produk-
cyjnym, to rzutuje na ich sprawność funkcjo-
nowania zawodowego i wydolność edukacyjną.

Jaka jest rola decydentów w kreowaniu po-
lityki zdrowotnej, która później przekłada 
się na sytuację pacjentów alergicznych?
Uważamy, że w alergologii, która jest typową 

chorobą cywilizacyjną, we wczesnym wykrywa-
niu i prawidłowym leczeniu pacjentów niezwy-
kle ważną rolę odgrywa Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Mówiłem na początku o sukcesach, ale w pew-
nym momencie przyszło załamanie. Mamy obec-
nie gigantyczne problemy z diagnostyką, ucie-
kają nam refundacje i to takich strategicznych 
metod jak odczulanie, które jest unikatową 
formą w medycynie, bowiem potrafi odwrócić 
naturalny bieg choroby i przywrócić zdrowie 
pacjentowi. Ale jest też doskonałą formą far-
makoprofilaktyki, czyli zapobiegania różnym 
postaciom alergii.

W efekcie obserwujemy spadek liczby pacjen-
tów leczonych tą metodą. Mamy bardzo poważ-
ny problem z huśtawką cenową w refundacji. 
W pewnym momencie leki dostępne dla pacjen-
tów za 70 zł zdrożały do 1200 zł, przez co dla du-
żej grupy chorych stały się niedostępne. Patrzy-
my na to z wielkim niepokojem. To samo było 
ze szczepionkami na roztocze kurzu domowego. 
W jednym kwartale kosztowały kilka złotych, 
a w drugim kwartale podrożały do ponad 400 zł.

Chcemy, żeby ubezpieczony pacjent dostał to, 
co mu się należy, czyli nowoczesną metodę lecz-
niczą, która była dostępna, a która ze względu 
na politykę lekową przestaje taką być.

Uwagi środowiska alergologów nie dotyczą 
jedynie ostatniego okresu, ale są skierowane do 
poprzednich kierownictw resortu zdrowia. Nie 
zrobiły one nic, żeby zmienić niekorzystne prze-
pisy ustawy refundacyjnej. W efekcie to zapisy 
ustawy decydują o bezpieczeństwie pacjentów 
i perspektywach leczenia, a nie zdrowy rozsądek 
i względy medyczne. To odwrócenie pojęć, bo 
ustawa ma służyć pacjentom, a nie być czynni-
kiem hamulcowym dla pewnych rozsądkowych 
działań. Bardzo krytycznie to oceniamy.

Jakie znaczenie w  alergologii mają dzia-
łania związane ze zdrowiem publicznym? 
Zgodnie bowiem z definicją WHO zdrowie 
publiczne to nauka i sztuka zapobiegania 
chorobie, wydłużania życia oraz promowa-
nia zdrowia.
Alergologia jest świetnym przykładem tego, 

jak zdrowie publiczne powinno być realizowane. 
Wiemy, że najlepsze efekty osiągamy, gdy zapo-
biegamy chorobom, na przykład w schorzeniach 
układu krążenia. Jeśli chodzi o alergologię, która 
jest chorobą zależną od środowiska, nie jest ła-
two im zapobiegać, ale łatwo jest je kontrolować 
przez czynniki środowiskowe. Inna sytuacja, ale 
znakomicie odzwierciedlająca problem zdrowia 
publicznego.
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Wiemy, że we wczesnym okresie życia jest 
okienko immunologiczne. Jeśli w tym okresie 
osoba nie będzie prawidłowo traktowana, to 
ma zwiększone ryzyko zachorowania. Wiemy 
też, że warunki smogowe, zmiany klimatyczne, 
wyziewy silników diesla, dymiących kominów 
będą sprzyjały rozwojowi nadwrażliwości. Są 
czynnikami, które wzmacniają reakcję układu 
immunologicznego na alergeny.

Potrafimy zdefiniować czynniki środowisko-
we, które nie są alergenami, a które odpowiadają 
za rozwój alergii. Nasze badania epidemiolo-
giczne potwierdzają, że na wsi, gdzie mamy bar-
dzo dużo alergenów, mamy dużo mniej alergii 
niż w miastach, gdzie tych alergenów jest dużo 
mniej. Ale w miastach mamy zanieczyszczone 
środowisko, a na wsi czyste. W miastach mamy 
sterylnie chowanie dzieci, a na wsiach mamy 
dzieci chowane w środowisku pełnym natural-
nych czynników biotycznych, takich jak rośliny 
i zwierzęta. To wszystko działa normalizująco 
na odpowiedź układu immunologicznego i za-
pobiega rozwojowi alergii. Jeżeli chowamy dzieci 
sterylnie, nie pozwalamy im na kontakt z natu-
rą, to w ślad za tym układ immunologiczny nie 
uczy się, co jest dobre, a co złe i później zaczyna 
reagować patologicznie na środowisko. W tym 
mechanizmie rozwija się nadwrażliwość.

Zanieczyszczenie środowiska to problem, 
który ma negatywne konsekwencje dla 
zdrowia. Na ile odpowiada za to indywi-
dualny obywatel, a na ile jest to odpowie-
dzialność państwa?
Zdrowie zależy w dużej części od indywidual-

nych działań, ale też jest konsekwencją pewnych 
strategii i pewnej polityki zewnętrznej. Przecięt-
ny obywatel nie ma wpływu na to, co się dzieje, 
jeśli chodzi o poziom zanieczyszczenia środo-
wiska. To zależy od strategii ogólnonarodowych 
czy regionalnych.

Poziom zanieczyszczenia środowiska jest kon-
sekwencją tego, jakich źródeł energii używamy. 
W Polsce problemem jest ich rozproszenie. Po-
winno dbać się o to, żeby były skoncentrowane. 
Ile wsi nie ma gazu? Jaka jest tam dostępność 
do prądu? Dodatkowo w dobie kryzysu ener-
getycznego każdy będzie starał się unikać wy-
korzystania energii, która jest bardzo droga, co 
będzie w konsekwencji zwiększało ryzyko zanie-
czyszczenia środowiska, bo alternatywą wobec 
zorganizowanej systemowej energii są indywi-
dualne źródła energii, które niestety bardzo źle 
wpływają na środowisko, np. palenie w piecach, 
palenie ropą w systemach grzewczych. Tu jest 
potrzebna polityka państwa, która ograniczy 
emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 

Prof. Bolesław Samoliński to kierownik 
Katedry Zdrowia Publicznego 
i Środowiskowego oraz Zakładu 
Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, 
Alergologii i Immunologii 
WUM, przewodniczący Rady Dyscypliny 
Nauk o Zdrowiu WUM, członek zarządu 
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 
członek Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.
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To nie może być tylko polityka restrykcyjna, 
ale aktywne wychodzenie naprzeciw ludziom, 
żeby dawać im alternatywę wobec tego paleni-
ska, które mają w domu.

Jaka jest dzisiaj w ogóle ranga zdrowia pu-
blicznego w polityce państwa?
Mamy ustawę o zdrowiu publicznym i akt wy-

konawczy do tej ustawy. Cała filozofia polega tyl-
ko na tym, żeby teraz ustawa i akt wykonawczy 
były prawidłowo realizowane. W Narodowym 
Programie Zdrowia muszą pojawić się strategie, 
które będą rozwiązywały poszczególne proble-
my. Tych strategii jest bardzo dużo. Problem 
polega na tym, że mamy zbyt mało zaplanowa-
nych środków na Narodowy Program Zdrowia, 
a polityka prozdrowotna zaczyna schodzić na 
plan dalszy.

Kiedy była epidemia, to nagle wszyscy mó-
wili o zdrowiu. Epidemia ustępuje i wracamy 
do innych spraw i problemów, zdając się już 
nie pamiętać, jak brzemienna w skutkach jest 
utrata zdrowia. Ludzie przestają chodzić do 
pracy, przestają zarabiać, bankrutują, gospo-
darka upada. To wszystko są pochodne zdro-
wia. Zdrowe państwo to jest państwo zdrowe-
go obywatela, chore państwo to jest państwo, 
w którym obywatel choruje, kosztuje i jest nie-
produktywny. Powinniśmy dążyć do zdrowego 
społeczeństwa.

Jest jeszcze jedno wyzwanie, które stoi przed 
zdrowiem publicznym i polityką opartą na profi-
laktyce promocji zdrowia. To jest strategia wobec 
zmian demograficznych i gwałtownie starzejące-
go się społeczeństwa. Prognozy są niepokojące. 
O ile chcemy, żeby każdy żył jak najdłużej, o tyle 
musimy mieć również w kolejnych pokoleniach 
zabezpieczenie dla starości w postaci odpowied-
niego produktu narodowego brutto i odpowied-
niej liczby osób, które będą się poświęcały poli-
tyce senioralnej.

Tymczasem dzietność nam spada. Odsetek 
dzieci w stosunku do osób starszych male-
je, a tak zwany współczynnik demograficzny, 
który określa liczbę osób w wieku podeszłym 
w stosunku do liczby osób w wieku produk-
cyjnym, gwałtownie rośnie. Gospodarka bę-
dzie nadmiernie obciążona populacją osób 
starszych.

Wiadomo, że to właśnie osoby w wieku pode-
szłym najczęściej korzystają z systemu ochrony 
zdrowia, bo są po prostu najbardziej schorowane. 
Przeciętny senior kosztuje NFZ trzy razy więcej 
niż obywatel w innym przedziale wiekowym. 
Kiedy populacja seniorów wzrośnie, to wzro-
śnie też koszt ich leczenia. Ktoś musi to pokryć, 
a i tak mamy niedobory finansowe w ochronie 
zdrowia.

Jakie jeszcze wyzwania stoją przed zdro-
wiem publicznym?
W zdrowiu publicznym liczą się czynniki ry-

zyka i wiemy, że choroby cywilizacyjne zależą 
przede wszystkim od palenia tytoniu, naduży-
wania alkoholu i innych używek, od braku ak-
tywności fizycznej, nadwagi i otyłości, niewła-
ściwej diety. To są właśnie czynniki sprawcze 
tego, że w wiek senioralny wchodzi się niestety 
w słabym zdrowiu.

Polityka prozdrowotna ma na celu podniesie-
nie jakości zdrowia osób w wieku podeszłym, 
szczególnie w dobie zmian demograficznych. 
Musimy spowodować, żeby osoby starsze były 
zdrowsze, bo wtedy mniej korzystają z systemu 
opieki zdrowotnej, z opieki socjalnej, a jednocze-
śnie mogą być aktywne w różnych sferach. I nie 
chodzi tylko o sferę zawodową, ale życie rodzin-
ne. Niektórzy rezygnują ze swoich karier zawo-
dowych, bo mają rodziców w bardzo podeszłym 
wieku i muszą się nimi zająć. Ma to fatalne skut-
ki. Ci, którzy są w wieku senioralnym, krępują 
się sytuacji, w której są ciężarem dla młodszych 
pokoleń. Zaś młodsze pokolenia muszą zmienić 
perspektywę zawodową, żeby udźwignąć ciężar 
odpowiedzialności, który w rodzinie ma bardzo 
duże znaczenie.

Proszę zwrócić uwagę, że mamy w tej chwili 
czteropokoleniowe rodziny. Tego nie było nigdy 
w historii ludzkości. Każdy chciałby, żeby pra-
babcia i pradziadek byli sprawni i byli uczest-
nikami życia rodzinnego. Tymczasem, jeżeli oni 
są schorowani, pozostają osamotnieni w swoich 
problemach. 

Brakuje nam narodowej strategii, która mia-
ła być wyznaczona w ramach ustawy o zdrowiu 
publicznym i Narodowego Programu Zdrowia. 
Priorytetem dla państwa powinno być zauważe-
nie, że zdrowie jest bardzo ważne. Dlatego śro-
dowisko specjalistów zdrowia publicznego od 
dawna uważa, że w naszym kraju osoba odpo-
wiedzialna za zdrowie publiczne powinna być 
bardzo wysoko umiejscowiona w systemie wła-
dzy, żeby była sprawcza i miała siłę polityczne-
go oddziaływania na realizację zadań z obszaru 
polityki prozdrowotnej.  •
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Nasze API 
od początku 
produkujemy 
w Europie 

– Produkcja bazująca na własnych fabrykach 
pozwala utrzymać kontrolę nad wszystkimi 
elementami procesu wytwarzania leków.  
Dla nas taka decyzja była zupełnie naturalna,  
bo to pacjent był i jest w centrum wszystkich  
naszych działań – mówią Joanna Drewla 
i Katarzyna Urbańska z firmy Servier.

LUIZA JAKUBIAK

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Aktualnie 
wiele firm ma problem z dostępem do sub-
stancji czynnych (API), niezbędnych do pro-
dukcji leków. Ma to związek z globalnym 
uzależnieniem się od dostaw z Azji. Servier 
pod tym względem jest w bardzo korzystnej 
sytuacji. Od kiedy trwa produkcja własne-
go API i co stało za decyzją w momencie jej 
podejmowania?

Joanna Drewla, dyrektor generalna 
Servier Polska: Praktycznie od początku dzia-
łalności Servier. Zagwarantowanie dostępu do 
leków najwyższej jakości bez względu na miejsce 
ich wytwarzania jest naszym priorytetem. Pro-
dukcja bazująca na własnych fabrykach pozwala 
utrzymać kontrolę nad wszystkimi elementami 
procesu wytwarzania leków – od składników, po-
przez substancje czynne, aż po finalny produkt. 

Proces ten we wszystkich krajach wspólnoty 
europejskiej podlega rygorystycznym normom 
jakości, jakie nakłada na producentów prawo 
UE. Nasze wytwórnie farmaceutyczne podlega-
ją regularnym audytom, które prowadzone są 
przez uprawnione organy nadzoru nad produk-

cją farmaceutyczną. Wielokrotnie pozytywnie 
zweryfikowano nas pod kątem spełnienia wy-
mogów Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), 
norm ICH i innych. 

Dodatkowo – dzięki temu, że produkujemy 
leki we własnych fabrykach, mamy możliwość 
przeprowadzania wewnętrznych audytów, któ-
re pozwalają na regularną kontrolę jakości oraz 
wdrażanie najlepszych praktyk. To też gwarancja 
niezależności od zewnętrznych podwykonawców, 
która przekłada się na bezpieczeństwo dla pa-
cjentów, za których czujemy się odpowiedzialni.  

Gdzie dokładnie odbywa się ta produkcja?
Katarzyna Urbańska, dyrektor ds. ko-

munikacji korporacyjnej i Public Affairs 
Servier Polska: W znakomitej większości w fa-
bryce w Bolbec we Francji. Każdego roku wytwa-
rzane jest tu ponad 2000 ton API, które trafia 
do wytwórni produktów gotowych (DP), a jest 
ich łącznie 9 na świecie, w tym jedna w Polsce, 
trzecia pod względem wielkości. Kolejne dwa 
zakłady, które dostarczają substancje czynne do 
naszych zakładów produkcyjnych, znajdują się 
w Hiszpanii i na Węgrzech. Jak widać wszyst-

kie nasze fabryki API są ulokowane w krajach 
wspólnoty europejskiej. 

W ujęciu globalnym ponad 98 proc. substancji 
czynnych wykorzystywanych w naszych lekach, 
które trafiają łącznie do 150 krajów świata, po-
wstaje na terenie Unii Europejskiej. Pozostałe 
2 proc. pochodzi z Japonii i Stanów Zjednoczo-
nych – są to głównie leki onkologiczne. 

Lecz to właśnie Europa jest dla nas centrum 
tworzenia wartości w zakresie innowacji i jakości 
produkcji farmaceutycznej. To tu budujemy i roz-
wijamy wysokie zdolności produkcyjne naszych 
zakładów wytwórczych i chemicznych – produku-
jących API. Ten rozwój rozumiemy zarówno jako 
inwestycje w surowce, z których powstają leki, 
jak i w technologię i zespół, który tym zarządza.

Jaki procent leków powstających w war-
szawskiej fabryce Serviera jest produko-
wanych z własnego API?
JD: Wszystkie leki Servier, które są produko-

wane w naszej warszawskiej fabryce Anpharm 
na Białołęce i trafiają do polskich pacjentów, 
zawierają substancje czynne wytworzone na te-
renie Unii Europejskiej. 

Ponieważ są one wytwarzane w naszych wła-
snych fabrykach, dzięki temu mamy kontrolę 
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nad każdym etapem produkcji leku – począw-
szy od API, na produkcie gotowym kończąc. To 
strategia, która towarzyszy nam praktycznie od 
początku działalności firmy i dotyczy nie tylko 
naszego lokalnego rynku. 

Produkty, które wytwarzamy w warszawskiej 
fabryce, zabezpieczają polski rynek w nasze leki: 
głównie kardiologiczne, diabetologiczne i psy-
chiatryczne. 

Nadwyżkę eksportujemy na kolejne 21 ryn-
ków europejskich. Najnowsza inwestycja, którą 
zainicjowaliśmy w Anpharmie w 2021 roku, do-
tyczy rozwoju produkcji leków złożonych, wyko-
rzystywanych w terapii nadciśnienia tętniczego. 
Od 25 lat nieprzerwanie rośniemy, co obrazuje 
m.in. zwielokrotnienie zatrudnienia w fabryce: 
z 20 do 255 osób.

Czy produkowanie API w Europie się opłaca?
KU: Korzyści odczuwają przede wszystkim 

pacjenci, którzy mają nieprzerwany dostęp do 
terapii, która jest wysokiej jakości i  jest bez-
pieczna, bo spełnia bardzo rygorystyczne nor-
my wytwarzania. Dla nas decyzja o produkcji 
bazującej na własnych fabrykach była zupełnie 
naturalna, bo to pacjent był i  jest w centrum 
wszystkich naszych działań.  

Nawet gdy w całej Europie był trend przeno-
szenia produkcji API do Azji, nasza firma, jako 
jedna z nielicznych, utrzymała jej produkcję we 
własnych zakładach na terenie Unii Europej-
skiej, mimo że wiązało się to – i nadal wiąże 
– ze zdecydowanie większymi kosztami. Byli-
śmy i wciąż jesteśmy pewnym wyjątkiem na 
skalę rynku, bo jak pokazują szacunki, obecnie 
nawet 90 proc. leków firm konkurencyjnych ba-
zuje na API, które jest importowane z krajów 
azjatyckich. Produkcja leków w Azji jest tańsza 
między innymi dzięki niższym kosztom pracy, 
mniej restrykcyjnym normom środowiskowym 
i niestety mniej wymagającym normom tzw. do-
brej praktyki wytwarzania. 

Negatywne skutki takich „oszczędności” i de-
cyzji mieliśmy szansę odczuć w ostatnich latach, 
kiedy produkcje leków zostały wstrzymywane 
przez opóźnione łańcuchy dostaw czy zamknię-
cie fabryk API z powodu niespełnienia norm 
jakości. Pacjenci zostali wtedy pozbawieni dostę-
pu do leków – często stosowanych powszechnie, 
w chorobach przewlekłych.  

Jak wytwarzanie własnego API przekłada 
się na finalną cenę leku w porównaniu do 
konkurencji azjatyckiej?

JD: Koszty produkcji w krajach wysoko regu-
lowanych, jakimi są kraje należące do Unii Eu-
ropejskiej, są zdecydowanie wyższe od kosztów 
produkcji w krajach azjatyckich. Za tą wyższą 
ceną stoi jednak wysoka jakość i bezpieczeństwo 
produktów, które na końcu otrzymują pacjenci. 
Stoi za tym również dostępność do terapii, a to 
kryterium ma szczególne znaczenie w chorobach 
przewlekłych, jak nadciśnienie czy cukrzyca, na 
które chorują w Polsce miliony osób.   

Jak produkcja API w Europie zabezpiecza 
dostępność leków również dla polskich pa-
cjentów?
JD: Już trzy lata temu Komisja Europejska 

wpisała w Strategię Farmaceutyczną dla Eu-
ropy konieczność stworzenia nowych, dobrze 
funkcjonujących łańcuchów dostaw, wskazu-
jąc, że jednym z rozwiązań, które to umożli-
wia, jest zwiększenie niezależności europejskiej 
w wytwarzaniu substancji czynnych i zadbanie 
o działające bez zakłóceń łańcuchy dostaw. To 
bowiem realnie przekłada się na zapewnienie 
nieprzerwanego dostępu do wiarygodnych źró-
deł surowców, produktów pośrednich, substancji 
pomocniczych, substancji czynnych i produktów 
gotowych. Dziś chyba nikt nie ma już wątpli-
wości, że taka niezależność jest nam potrzebna, 
że całościowa produkcja leków w Europie – na 
wszystkich etapach – to podniesienie bezpie-
czeństwa lekowego również polskich pacjentów. 

W ostatnim czasie, m.in. w kontekście DNUR, 
czyli dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, dużo 
mówi się o konieczności przeniesienia produkcji 
API do Polski, tymczasem równoważna jest pro-
dukcja na terenie Polski, jak i w każdym innym 
kraju wspólnoty europejskiej. Dlaczego? Ponieważ 
europejski rynek farmaceutyczny jest wysoko re-
gulowany. Oznacza to, że każde z państw człon-
kowskich stosuje te samy zasady i musi spełniać te 
same wymagania w zakresie dopuszczenia leków 
do obrotu i monitorowania ich jakości. Powinni-
śmy zatem stawiać tu znak równości. 

Czy ta strategia sprawdziła się w  czasie 
pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie?
KU: Gdy zamykają się granice państw i kilka 

krajów zaczyna rywalizować o konkretny pro-
dukt, wówczas tylko lokalna produkcja farma-
ceutyków jest gwarancją dostępności leków dla 
swoich obywateli. Dziś mamy sporą satysfakcję, 
że nasza strategia dotycząca produkcji przynosi 
wymierne korzyści, a pacjenci – w tym polscy 
pacjenci – nawet w czasie pandemii nie odczuli 
braków naszych leków. 

Było to możliwe z dwóch powodów. Po pierw-
sze łańcuchy dostaw nie były zakłócone i na te-
renie wspólnoty europejskiej odbywały się nor-
malnie, a więc substancje czynne trafiały do 
Anpharmu na czas, a dodatkowo zupełnie na-
turalne jest, że leki wyprodukowane w Polsce 
w pierwszej kolejności trafiały na rynek lokalny. 
Dzięki temu realnie wspieraliśmy i wspieramy 
nadal bezpieczeństwo lekowe kraju.  •



4 2   N R  1  ( 1 7 9 )  /  2 0 2 3  S T Y C Z E Ń - M A R Z E C

RY N E K Z D R O W I A

D E B ATA R Y N K U  Z D R O W I A

Niewydolność serca: diagnostyka, terapie, 
organizacja leczenia. Wybitni specjaliści podczas 
debaty Rynku Zdrowia wskazywali, jak lepiej pomóc 
pacjentom

PIOTR WRÓBEL

Jak zwraca uwagę prof.  Przemysław  
Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego, pacjenci często trafiają do szpitala 
już w bardzo zaawansowanym stadium choroby, 
w zaostrzeniu, które jest pierwszym objawem 
niewydolności serca.

Późne rozpoznawanie rozwijającej się niewy-
dolności serca wynika stąd, że nie diagnozujemy 
się w kierunku czynników ryzyka. To przede 

wszystkim nadciśnienie tętnicze, zaburzenia 
gospodarki lipidowej, stany przedcukrzycowe 
i cukrzyca. – Nie bolą, więc nie badamy się i nie 
zdajemy sobie sprawy z zagrożenia zdrowia. Dia-
gnozujemy się dopiero, gdy dolegliwości prze-
szkadzają nam w życiu codziennym, a wtedy 
choroba jest już bardzo nasilona – mówił pro-
fesor podczas debaty Rynku Zdrowia „Niewy-
dolność serca: diagnostyka, terapie, organizacja 
leczenia. Jak lepiej pomóc pacjentom?”.

Wiadomo, że po hospitalizacji z powodu za-
ostrzenia niewydolności serca istnieje duże za-
grożenie, iż w pierwszych trzech miesiącach pa-
cjent ponownie trafi do szpitala, co pogarsza 
rokowania.

– Jeżeli nie przeniesiemy części opieki kardio-
logicznej do ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej i do POZ, to kardiolodzy sami nie poradzą 
sobie z opieką nad pacjentami z niewydolnością 
serca – podkreślił prof. Przemysław Mitkowski. 
Dodał, że przy istniejących przesłankach za-
ostrzenia niewydolności serca, już w ambulatoryj-
nej opiece specjalistycznej można w porę zapobiec 
hospitalizacji, sprawdzając parametry pacjenta, 
oceniając, czy stosuje leki zgodnie z zaleceniami 
i czy nie pojawiają się powikłania leczenia.

Nadzieję na takie zmiany w organizacji opie-
ki nad pacjentem z niewydolnością serca daje 
wdrażanie opieki koordynowanej w podstawowej 
opiece zdrowotnej i pilotaż Krajowej Sieci Kar-
diologicznej. – Główny nacisk w sieci kładzie-

Niewydolność 
serca. Można 

w porę zapobiec 
hospitalizacji
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my na wczesne rozpoznanie choroby układu  
sercowo-naczyniowego u pacjentów, u których 
takie podejrzenie wysnuł lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej – zaznaczył profesor.

Potrzebna wczesna  
i wnikliwa diagnostyka

Wczesna diagnostyka w niewydolności serca, 
na co zwracali uwagę specjaliści uczestniczący 
w debacie, wpływa na możliwości skutecznego 
leczenia.

– Nadciśnienie tętnicze, przebyty zawał ser-
ca, leczenie z powodu wady serca, czynniki ry-
zyka miażdżycy, cukrzyca. Jeśli pacjent zgłasza 
duszność wysiłkową i towarzyszą jej te właśnie 
czynniki ryzyka, to prawdopodobieństwo wystą-
pienia u niego niewydolności serca jest bardzo 
wysokie – przypominała prof. Jadwiga Nessler, 
kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewy-
dolności Serca CM UJ.

Badaniem, które pozwala ukierunkować dia-
gnostykę, jest określenie poziomu peptydów 
natriuretycznych. – Poza tym badaniem bez-
względnie zalecanym jest badanie echokardio-
graficzne serca. Pozwala na postawienie rozpo-
znania. Możemy ustalić fenotyp niewydolności 
serca u pacjenta, czy jest to niewydolność serca 
z obniżoną, czy z zachowaną frakcją wyrzutową 
lewej komory – wyjaśniała profesor.

Jak zwróciła uwagę prof. Ewa Jankowska   
z Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu, kierownik Zakładu Kar-
diologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych, 
kiedyś badanie wykazujące zachowanie frak-
cji wyrzutowej traktowano jako wykluczające 
uszkodzenia serca. – Teraz wiemy, że tak nie 
jest – mówiła, wskazując na konieczność uważ-
nej diagnostyki u takich pacjentów.

Objawy niewydolności serca są podobne przy 
zachowanej, jak i zredukowanej frakcji wyrzu-
towej, niezależnie od tego, co jest elementem 
uszkodzenia mięśnia sercowego. Tę pierwszą 
niewydolność trudniej wykryć. Jej zdiagnozo-
wanie jest możliwe przy dokładnej interpretacji 
badania echokardiograficznego. 

– Parametry potwierdzające uszkodzenie serca 
przy zachowanej frakcji wyrzutowej są tak na-
prawdę proste do określenia. Takim parametrem 
jest chociażby przerost lewej komory, powięk-
szenie lewego przedsionka. O takiej diagnostyce 
warto pomyśleć szczególnie w przypadku pacjen-
ta w starszym wieku z dusznością, obrzękami 
– wskazywała prof. Jankowska.

Opieka koordynowana w POZ  
może poprawić skuteczność leczenia

Paweł Żuk, prezes Zarządu Centrum Medycz-
no-Diagnostycznego w Siedlcach, członek mini-
sterialnego Zespołu ds. zmian w podstawowej 
opiece zdrowotnej, wyliczył, że w sytuacji, gdyby 
dla każdego z 1,2 mln pacjentów z niewydolno-
ścią serca przeprowadzać trzy razy w roku wi-
zytę 20-minutową u lekarza kardiologa, to każ-
dy specjalista musiałby spędzić 112 dni w roku, 

pracując tylko z tymi pacjentami. – Oczywiście 
sami kardiolodzy nie są w stanie poradzić sobie 
z tymi pacjentami – potwierdził.

Jak mówił, do opieki koordynowanej w POZ 
udało się przenieść część rozwiązań zawartych 
w niewdrożonym programie kompleksowej opieki 
nad pacjentami z niewydolnością serca KONS.

– Dysponujemy teraz dodatkowymi podsta-
wowymi badaniami diagnostycznymi stosowa-
nymi u pacjentów kardiologicznych (badanie 
NT-proBNP, holter, echo serca). Pacjenci nie 
będą czekali na diagnostykę w poradni kardio-
logicznej, co zdecydowanie skróci ścieżkę pacjen-
ta do postawienia diagnozy. W razie potrzeby 
u części pacjentów możliwe jest przeprowadze-
nie konsultacji kardiologicznej przy dalszym 
prowadzeniu pacjentów w podstawowej opiece 
zdrowotnej – mówił Paweł Żuk.

– Jeśli będziemy mogli szybciej identyfikować, 
a następnie prowadzić pacjentów z niewydol-
nością serca, to być może zredukujemy liczbę 
hospitalizacji wynikających z niekontrolowa-
nych zaostrzeń choroby – mówił, podkreślając, 
że wprowadzany model opieki koordynowanej 
w POZ daje też możliwość szybszej konsultacji 
kardiologicznej.

Podał, że doświadczenia z  pilotażu opie-
ki koordynowanej POZ plus wskazywały na 
średnie skrócenie czasu do pierwszej konsul-
tacji kardiologicznej z 116 dni do około 40 dni. 
– Jeżeli wymagający tych konsultacji pacjenci 
otrzymają je w ciągu 40-60 dni, to będzie to 
sukces – ocenił.

W  ocenie prof.  Ewy Straburzyńskiej- 
-Migaj z I Kliniki Kardiologii i Pracowni Badań 
Wysiłkowych Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu, możliwość 
prowadzenia badań w kierunku niewydolności 
serca już na etapie POZ wiele zmieni, bo zmniej-
szy opóźnienie w rozpoznaniu niewydolności 
serca, zwłaszcza u pacjentów z zachowaną frak-
cją wyrzutową. – Im szybciej postawimy rozpo-
znanie i wdrożymy leczenie, tym lepiej – akcen-
towała profesor.

Flozyny. Obiecujące wyniki badań 
u pacjentów z zachowaną frakcją 
wyrzutową lewej komory

Eksperci mówili też m.in. o nadziejach, jakie 
daje wprowadzenie flozyn do leczenia pacjentów 
z niewydolnością serca.

– Jeśli porównamy pacjentów z zachowaną 
frakcją wyrzutową i pacjentów ze zredukowaną 
frakcją wyrzutową i niewydolnością serca, to 
ich rokowanie niestety nie różni się i jest złym 
rokowaniem. Po upływie 5 lat przeżywa 50 proc. 

pacjentów z niewydolnością serca w obu przy-
padkach. To zatem pacjenci szczególnego ryzy-
ka – podkreślała dr hab. Agnieszka Pawlak, 
prof. PAN, z-ca kierownika Kliniki Kardiolo-
gii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA 
w Warszawie.

Zaznaczyła, że obecnie różnorodne terapie są 
skierowane głównie do pacjentów ze zreduko-
waną frakcją wyrzutową lewej komory. Także 
istniejące wytyczne dokładnie opisują postę-
powanie z pacjentami ze zredukowaną frakcją.

– Jeśli spojrzymy na wytyczne jeszcze 
z 2021 roku ukazujące, jak należy leczyć pa-
cjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej 
komory, to znajdziemy tam informację, że po-
winniśmy prowadzić skryning i  leczyć choro-
by współistniejące. A więc to bardzo skromne 
wnioski, co wynika stąd, że publikacje dotyczące 
badań muszą być bardzo przekonujące, by mo-
gły być umieszczone w takim dokumencie jak 
wytyczne – mówiła profesor.

Jak wyjaśniła, od czasu opublikowania wy-
tycznych z 2021 roku pojawiły się nowe badania, 
które mówią o możliwościach terapeutycznych 
u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową 
lewej komory.

– Są badania kliniczne, które pokazują, że 
pacjenci z zachowaną frakcją wyrzutową lewej 
komory uzyskują korzyść z zastosowania flo-
zyn, zarówno co do przeżycia, jak i zmniejszenia 
liczby hospitalizacji. Te dane są już umieszczo-
ne w najnowszych wytycznych amerykańskich, 
które ukazały się w 2022 r. Nie mamy jeszcze 
ich w wytycznych europejskich, ale myślę, że to 
kwestia najbliższych miesięcy, gdy ta zmiana 
będzie dokonana – oceniła.

Obecnie pacjenci z niewydolnością serca ze 
zredukowaną frakcją wyrzutową lewej komory, 
czyli z frakcją poniżej 40 proc., którzy są pa-
cjentami objawowymi od 2 do 4 klasy według 
klasyfikacji NYHA, jak również pacjenci, któ-
rzy mieli już wcześniej włączone leczenie nie-
wydolności serca (inhibitor ARNI, betabloker, 
antagonista receptora mineralokortykoidowego), 
mogą mieć dołączone leczenie flozynami. W Pol-
sce są refundowane w leczeniu niewydolności 
serca od maja.

– Nie mamy jeszcze refundacji dla pacjentów 
z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. 
Można oczekiwać, że i takie leczenie, oparte na 
refundacji, stanie się możliwe w Polsce, gdy po-
jawią się wytyczne europejskie. Podstawą do dys-
kusji na ten temat staną się badania kliniczne 
będące dowodem na skuteczność flozyn w grupie 
pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej 
komory serca – oceniła profesor.  •

Prof. Przemysław Mitkowski 

Jeżeli nie przeniesiemy części opieki kardiologicznej do ambulatoryjnej  

opieki specjalistycznej i do POZ, to kardiolodzy sami nie poradzą sobie  

z opieką nad pacjentami z niewydolnością serca. 
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LUIZA JAKUBIAK

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Merck to 
firma naukowo-technologiczna o ponad 
350-letniej historii. Jakie atuty daje taki 
szeroki profil działalności?
Phil Krzyzek, dyrektor generalny Healthcare 

Poland oraz dyrektor zarządzający spółki Merck: 
Merck to bardzo interesująca firma. Wiele osób 
myśli, że działamy tylko w obszarze farmaceu-
tycznym, tymczasem mamy trzy sektory biz-
nesowe: Healthcare, Life Science i Electronics. 
To dość zróżnicowany profil działania i dzięki 
temu lepiej rozumiemy pewne procesy zacho-
dzące w świecie nauki. Wierzymy, że nauka to 
siła, która służy dobru.

Nauka stanowi podstawę wszystkiego, co ro-
bimy. To ona napędza odkrycia, których doko-
nujemy i technologie, które tworzymy. Nasze 
rozwiązania są wszędzie, od terapii przeciwno-
wotworowych i narzędzi laboratoryjnych, po wy-
świetlacz smartfona czy kolor samochodu.

W  sektorze ochrony zdrowia inwestujemy 
w rozwój, dostarczając nowe leki. W life scien-
ce jesteśmy dostawcą ponad 300 tys. produktów 
i usług, które wspierają inne podmioty, pracujące 
nad wprowadzaniem innowacji w opiece zdro-
wotnej. 

Naszych naukowców, ekspertów i liderów na-
pędza pasja do odkrywania i perspektywa doko-
nywania znaczących zmian w naszym świecie. 
Można powiedzieć, że Merck to firma tworzona 
przez przepełnionych ciekawością ludzi odda-
nych postępowi na rzecz ludzkości.

Równie interesujący jest sektor elektroniczny. 
Nasi pracownicy są pasjonatami nowych tech-
nologii, które są powszechnie wykorzystywane 
w różnych przedmiotach używanych na co dzień. 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ciekłe 
kryształy znajdujące się w wyświetlaczach na-
szych telefonów komórkowych powstały właśnie 
w fabryce Merck. 

Od założenia firmy, ponad 350  lat temu 
w Darmstadt, w Niemczech, nasza organizacja 
przeszła ogromną przemianę i obecnie działa 
w skali globalnej. Kluczowa działalność w obszarze 
technologii i rozwoju naukowego jest prowadzona 
w Europie. Jesteśmy obecni w 32 europejskich 
krajach (w 66 na świecie), gdzie zatrudnionych 
jest 45 procent wszystkich naszych pracowników. 
Posiadamy 57 zakładów produkcyjnych zlokalizo-
wanych w Europie, które zabezpieczają potrzeby 
każdego z naszych trzech sektorów biznesowych: 
Healthcare, Life Science i Electronics. 

W Polsce firma jest obecna od 30 lat. Co do-
tychczas udało się osiągnąć i jakie są dalsze 
plany rozwoju w naszym kraju?
To były niezwykłe trzy dekady. Działamy 

w Polsce we wszystkich trzech wymienionych 
przeze mnie sektorach. Realizujemy badania 
kliniczne, ale przede wszystkim dostarczamy 
pacjentom terapie. Jesteśmy dumni z tego, że 

Merck: łączymy świat 
nauki i technologii

Każdego dnia 90 milionów pacjentów na całym 
świecie stosuje nasze leki. Jesteśmy z ludźmi na 
każdym etapie ich życia, pomagając z myślą o jego 
początku, jakości i długości – mówi Phil Krzyzek, 
dyrektor spółki Merck.
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każdego dnia korzysta z nich około 3 milionów 
Polaków.

Naszą największą inwestycją w Polsce jest 
Centrum Usług Biznesowych Merck, które już 
od ponad 5 lat działa we Wrocławiu. Aktywnie 
uczestniczymy w budowaniu pozycji Polski jako 
europejskiego lidera w sektorze nowoczesnych 
usług wspólnych. Centrum we Wrocławiu jest 
jednym z zaledwie trzech takich ośrodków na-
szej firmy na świecie – a zarazem jedynym w Eu-
ropie. Jest to również obecnie nasza największa 
spółka w Polsce pod względem liczby zatrudnio-
nych osób. Obsługuje wszystkie 66 rynków, na 
których Merck działa globalnie, świadcząc usługi 
z zakresu finansów, zakupów, kadr i płac oraz IT.

Polska odgrywa również ważną rolę w naszej 
globalnej strukturze Healthcare. Od 2020 roku 
w naszym kraju działa Regulatory Affairs Hub, 
który jest jednym z zaledwie czterech takich 
centrów w naszej firmie na świecie. Hub ten ob-
sługuje m.in. kraje europejskie, kraje Bliskiego 
Wschodu, Afrykę w obszarze Regulatory Affairs. 

Łącznie, we wszystkich naszych spółkach 
w Polsce, zatrudniamy blisko 800 osób. Cie-
szymy się, że możemy zaoferować atrakcyjne 
miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych 
pracowników.

Jakie innowacje firma wprowadza do pol-
skiej gospodarki?
Przede wszystkim dostarczamy innowacyjne 

terapie dla pacjentów w Polsce. Ponadto uczest-
niczymy w takich inicjatywach jak Warsaw He-
alth Innovation Hub, dzięki czemu przyczynia-
my się do opracowania przełomowych pomysłów, 
które będą działać na rzecz poprawy zdrowia 
społeczeństwa. 

Głównym celem projektu Agencji Badań Me-
dycznych oraz wiodących firm z sektora medycy-
ny, farmacji i biotechnologii jest zwiększenie in-
nowacyjności i efektywności polskiego systemu 
ochrony zdrowia, a także wsparcie rozwoju sek-
torów biotechnologicznego i farmaceutycznego. 
To pierwsza taka inicjatywa w Europie Środko-
wej. Cieszymy się, że możemy wnieść i podzielić 
się naszą wiedzą oraz doświadczeniem nie tyl-
ko z sektora Healthcare, ale także Life Science.

Wspomniał pan o działaniach w obszarze 
badań i rozwoju. Ile obecnie jest prowadzo-
nych badań klinicznych? 
Polska odgrywa ważną rolę w zakresie pro-

wadzonych przez naszą firmę badań klinicz-

nych. Od 2012 roku zrealizowaliśmy łącznie 
46 badań, 13 z nich toczy się obecnie w ponad 
70 ośrodkach. Cieszymy się, że polscy lekarze 
już na tak wczesnym etapie mają możliwość 
zdobywania wiedzy i doświadczenia z naszy-
mi innowacyjnymi terapiami, a pacjenci mają 
szansę skorzystać z leczenia zanim będzie ono 
szerzej dostępne. 

Działania w obszarze badań i rozwoju (R&D) 
koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań nie-
zaspokojonych potrzeb medycznych. Naszym 
celem jest podwojenie produktywności w tym 
zakresie. Aby osiągnąć ten cel, planujemy wpro-
wadzanie jednego nowego leku lub rozszerzenie 
wskazania średnio co 1,5 roku. Koncentrujemy 
działania i możliwości oraz wykorzystujemy 
obecne terapie, aby dostarczać przełomowe leki 
w onkologii, neurologii i  immunologii, kładąc 
również nacisk na innowacje zewnętrzne. W na-
szych centrach badawczo-rozwojowych zloka-
lizowanych na 3 kontynentach (w Darmstadt, 
Bostonie, Pekinie i Tokio) nad dokonywaniem 
przełomowych odkryć pracuje wspólnie około 
3000 pracowników.

W jakich obszarach terapeutycznych dzia-
ła firma?
Każdego dnia 90 milionów pacjentów na ca-

łym świecie stosuje nasze leki. Jesteśmy z ludź-
mi na każdym etapie ich życia, pomagając 
z myślą o jego początku, jakości i długości. Do-
starczamy spersonalizowane leczenie poważnych 
chorób i umożliwiamy ludziom spełnienie ma-
rzenia o posiadaniu potomstwa. Wykorzystując 
naszą specjalistyczną wiedzę w zakresie cukrzy-
cy, chorób układu krążenia, tarczycy i zaburzeń 
endokrynologicznych, zapewniamy dostęp do 
rozwiązań zdrowotnych, które mogą przyczynić 
się do poprawy życia pacjentów. Na przykład 
dzięki nowoczesnym terapiom w stwardnieniu 
rozsianym widzimy, jak pacjenci – często młodzi, 
u progu życia zawodowego i rodzinnego – mogą 
normalnie funkcjonować, planować przyszłość 
i spełniać marzenia.

Również nasze terapie immunoonkologiczne 
mogą przynieść znaczną poprawę wielu pacjen-
tom z nowotworami. Wykorzystują one układ 
odpornościowy do skuteczniejszego atakowania 
guzów. Biorąc pod uwagę naszą ambicję opraco-
wania przełomowych terapii przeciwnowotworo-
wych, prowadzimy kompleksowe badania i prace 
rozwojowe oraz pracujemy nad kilkoma projek-
tami badawczo-rozwojowymi w tej dziedzinie.

Phil Krzyzek 

Od założenia firmy, ponad 350 lat temu w Darmstadt, w Niemczech, nasza organizacja przeszła ogromną przemianę  

i obecnie działa w skali globalnej. Kluczowa działalność w obszarze technologii i rozwoju naukowego jest prowadzona 

w Europie. Jesteśmy obecni w 32 europejskich krajach (w 66 na świecie), gdzie zatrudnionych jest 45 procent wszystkich naszych 

pracowników. Posiadamy 57 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie, które zabezpieczają potrzeby każdego 

z naszych trzech sektorów biznesowych: Healthcare, Life Science i Electronics.
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Jak pan ocenia dostępność do innowacji 
w Polsce? Jakie czynniki mogłyby wpłynąć 
na poprawę tej dostępności?
Dostępność do innowacji w Polsce jest coraz 

lepsza. Oczywiście często cena odgrywa ważną 
rolę w procesie negocjacji, ale decydenci są coraz 
bardziej otwarci na instrumenty podziału ryzyka 
proponowane przez firmy farmaceutyczne. Cie-
szymy się, że jest możliwość dialogu i dyskusji 
w czasie procesu – liczymy na kontynuację. Po-
zwala to znaleźć optymalne rozwiązania i skró-
cić cały proces, a ważne jest z punktu widzenia 
pacjentów i klinicystów, żeby innowacje były 
dostępne jak najszybciej.

Mamy świadomość, że dane kliniczne dobrej 
jakości, czyli dobrze zaprojektowane i możliwie 
na jak największej liczbie pacjentów, są nie-
zbędne na etapie składania wniosku refunda-
cyjnego. Może to być trudne, zwłaszcza w przy-
padku rzadkich grup pacjentów, dla których 
coraz częściej tworzone są innowacyjne terapie. 
Zmierzamy w kierunku personalizacji leczenia, 
„terapii szytych na miarę” i tutaj nie ma możli-
wości przedstawienia wyników badań klinicz-
nych przeprowadzonych na szerokiej populacji. 
Dlatego, jeśli chodzi o decyzje refundacyjne, 
konieczne jest zróżnicowane podejście do le-
ków. Doceniamy, że w Polsce jest przestrzeń 
do dyskusji na ten temat i sytuacja stopniowo 
się poprawia.

Kolejnym wyzwaniem jest długość procesu re-
fundacyjnego. Wiele pozytywnych zmian zaszło 
w Polsce w ostatnich latach, przykładem może 
być niedawno podjęta decyzja w sprawie pro-
gramu lekowego dla chorych na raka pęcherza 
moczowego. Ważne jest, aby kontynuować ten 
pozytywny trend, aby jeszcze szybciej dostarczać 
nowe terapie. Refundacja innowacyjnych metod 
leczenia jest inwestycją w zdrowie i lepsze samo-
poczucie pacjentów, a także przynosi pośrednie 
korzyści ekonomiczne i społeczne.

Jakie znaczenie ma dla firmy Merck digita-
lizacja w opiece zdrowotnej?
Digitalizacja w opiece zdrowotnej pozwala 

na analizę wszystkich danych, które pomagają 
podejmować decyzje o zapewnieniu pacjentom 
dostępu do innowacji.

Ponadto umożliwia szybki dostęp do diagno-
styki i terapii. Dzięki temu możliwe jest stwo-
rzenie całej kompleksowej ścieżki pacjenta. 
Wspieramy tworzenie platform edukacyjnych 
dla profesjonalistów, które umożliwiają dalszą 
diagnostykę i podejmowanie decyzji terapeu-
tycznych. Dostarczamy również własne rozwią-
zania, np. obecnie pracujemy nad aplikacją dla 
lekarzy, będącą kompendium wiedzy o raku pę-
cherza moczowego.

Technologia sprawiła, że dzisiejsza nauka 
działa szybciej i jest w szerszym stopniu opar-
ta na współpracy – pobudza innowacje i przy-
spiesza odkrycia dzięki optymalizacji operacji 
i procesów. Technologie cyfrowe zmieniają spo-
sób, w jaki naukowcy zbierają informacje, za-

rządzają swoim środowiskiem, kontaktują się 
z innymi i dokonują zakupów, pozostawiając im 
więcej czasu potrzebnego na działania naukowe. 
Ekspertyza badawczo-rozwojowa, w połączeniu 
z kompleksowym portfolio produktów, umoż-
liwia naszym ekspertom z obszaru life science 
dostarczanie narzędzi zwiększających produk-
tywność laboratoriów cyfrowych, które sprawia-
ją, że badania i produkcja biotechnologiczna są 
prostsze, szybsze i bezpieczniejsze.

Aktualna sytuacja gospodarcza nie jest ła-
twa. Jaki ma ona wpływ na firmę Merck? 
Tak, sytuacja jest trudna i dotyczy nie tylko 

Polski czy Europy. Pomimo ciągłych wyzwań 
w środowisku zewnętrznym, nasza firma wy-
kazała się dość dużą odpornością na te zmiany. 
Jako wiodąca firma naukowo-technologiczna 
jesteśmy gotowi na dalszy rozwój. W trzecim 
kwartale 2022 roku dalej inwestowaliśmy w za-
awansowane innowacje i zanotowaliśmy wzrost 
we wszystkich trzech sektorach biznesowych.

Z  jakimi wyzwaniami, będącymi konse-
kwencją pandemii, muszą się nadal pań-
stwo mierzyć jako pracodawca? Czy zmiany 
w stylu pracy ocenia pan pozytywnie?
Generalnie pandemia spowodowała daleko 

idące zmiany w podejściu do działalności. Dla 
nas jako pracodawcy jedną z najważniejszych 
kwestii jest elastyczność w podejściu do pracy, 
co oznacza między innymi zmianę dotychczaso-
wego trybu. Po pandemii wracamy do biur, ale 
z możliwością pracy zdalnej. To nowa jakość dla 
nas. Z jednej strony możliwość pracy zdalnej, ale 
z drugiej jeszcze efektywniejsza współpraca na 
miejscu. Temu między innymi ma służyć rearan-
żacja naszego warszawskiego biura. 

Merck jest nie tylko producentem leków, ale 
także światowym liderem w takich dziedzi-
nach jak life science. W czym specjalizuje się 
ten obszar firmy? 
Inicjatywy sektora Life Science przyczyniają 

się do tworzenia nowych technologii dla branży 
farmaceutycznej, która pomaga rozwijać nowe 
terapie, m.in. komórkowe i genowe. Naszymi 

odbiorcami są ośrodki akademickie, inne firmy 
farmaceutyczne czy podmioty, które chcą mieć 
pewność, że ich procesy są bezpieczne i oparte 
na wysokiej jakości.

W obszarze Life Science, w którym mamy jed-
no z największych na świecie portfolio produk-
tów i usług, wspieramy społeczność naukową. 
Przyczyniamy się do tego, że badania naukowe, 
biotechnologia i produkcja farmaceutyczna stają 
się prostsze, wyniki dokładniejsze, a tworzenie 
bezpiecznych terapii i przełomowych rozwiązań 
– na przykład z wykorzystaniem edycji geno-
mu – szybsze. Nasze produkty, narzędzia, usłu-
gi i platformy cyfrowe wspierają naukowców 
i inżynierów na każdym etapie ich pracy, przy-
spieszając dostarczanie przełomowych terapii.

Dostarczyliśmy na przykład ponad 200 nie-
zbędnych produktów wspierających wykrywanie, 
leczenie i zapobieganie COVID-19. Nasze zespo-
ły dostarczyły wszystkim głównym producen-
tom szczepionek przeciwko COVID-19 krytyczne 
– na wszystkich etapach diagnozy COVID-19 
–  surowce wraz z  testami PCR i  serologicz-
nymi do sprawdzania przeciwciał przeciwko  
COVID-19 oraz najbardziej wszechstronne port-
folio produktów i nowych rozwiązań do opraco-
wywania szczepionek mRNA i terapii.

Jednym z haseł firmy Merck jest „Tworzymy 
cyfrowy świat pełen kolorów”. Co to wła-
ściwie znaczy?
Tak, to prawda – wspieramy firmy stojące za 

rozwojem cyfrowego świata. To u nas zaczyna 
się elektronika. Nasze doświadczenie opiera 
się na nauce i technologiach, które zmieniają 
sposób, w jaki tworzymy, uzyskujemy dostęp, 
przechowujemy, przetwarzamy i wyświetlamy 
informacje. 

Sprawiamy, że mobilność staje się bezpiecz-
niejsza, domy i urządzenia inteligentniejsze, 
a  technologia bardziej zrównoważona. Nasz 
biznes Electronics dostarcza zaawansowa-
ne technologicznie materiały i specjalistyczne 
komponenty m.in. do wyświetlaczy czy chipów 
komputerowych. W Polsce jesteśmy najbardziej 
aktywni w obszarze Surface Solutions. Na nowo 
definiujemy użycie koloru we współczesnym ży-
ciu. Sprawiamy, że świat staje się piękniejszy. 
Dostarczamy pigmenty, udowadniamy, że piękno 
i funkcjonalność mogą współistnieć. Era cyfrowa 
zwiększyła nasze oczekiwania. Obecnie wyma-
gamy, aby produkty dostępne na wyciągnięcie 
ręki, niezależnie od tego, czy są cyfrowe, czy nie, 
były zarówno piękne, jak i funkcjonalne, a tak-
że by dawały nieskończoną liczbę możliwości. 
Nasza szeroka wiedza specjalistyczna w branży 
kosmetycznej pomaga nam wznieść piękno na 
nowy poziom.

A co z przyszłością? 
Wierzę, że nasza ponad 350-letnia historia 

i doświadczenie tak zróżnicowanej firmy pomo-
że nam coraz lepiej służyć społeczeństwu, także 
w Polsce.  •

Phil Krzyzek 

Polska odgrywa również ważną rolę 

w naszej globalnej strukturze Healthcare. 

Od 2020 roku w naszym kraju działa 

Regulatory Affairs Hub, który jest jednym 

z zaledwie czterech takich centrów 

w naszej firmie na świecie. Hub ten 

obsługuje m.in. kraje europejskie, kraje 

Bliskiego Wschodu, Afrykę w obszarze 

Regulatory Affairs. 
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LUIZA JAKUBIAK 

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Powoli wy-
chodzimy z pandemii. Powrócili państwo 
do pracy w biurze czy zaszły trwałe zmiany 
w funkcjonowaniu firmy?
Agnieszka Leszczyńska, prezes Angelini 

Pharma Polska: Pandemia oczywiście zmieni-
ła podejście do obecności w pracy, chociaż jeszcze 
przed pandemią nie było problemu, żebyśmy 
pracowali online. Dostrzegam jednak zalety kon-
taktów osobistych i elementu socjalizacyjnego, 
więc ustaliliśmy, że pracownicy będą dwa dni 
w tygodniu w biurze, trzy dni mogą pracować 
z domu. Ale są też tacy, którzy codziennie chcą 
przychodzić do biura. Dla mnie najważniejsze 
jest, że praca toczy się, projekty są realizowane, 
a pracownicy są zadowoleni. Podchodzimy do 
tego elastycznie.

Potrzebne są ogólne ramy, w jakich pracujemy, 
ale uważam, że im mniej zakazów, tym lepiej. 
W Angelini Pharma pracownik jest najważniej-
szy. W centrum zainteresowania są jego dobro, 
komfort pracy i dobra atmosfera. Lubimy się, 
lubimy ze sobą współpracować.

Nie mamy zamkniętego biura, wszyscy pra-
cują w otwartej przestrzeni, ja również. Mamy 
zainstalowane elementy wyciszające, zmieniają-
ce akustykę. Nawet kiedy w biurze są wszyscy 
pracownicy, czyli prawie 50 osób, jesteśmy w sta-
nie pracować, nie przeszkadzając sobie. Poza 
tym każdy ma swoje biurko, swoje miejsce, które 
zawsze na niego czeka.

Myślę, że takie podejście jest też efektem men-
talności właścicieli firmy. Mam poczucie, że roz-
wiązania nie są nam narzucane przez centralę, 

Agnieszka Leszczyńska: nasze leki 
pomagają pacjentom wrócić  
do normalnego życia

– Każdy nasz kolejny produkt specjalistyczny ma unikatowe właściwości. Nasze leki 
pomagają pacjentom wrócić do normalnego życia i cieszyć się nim jak zdrowy 
człowiek – podkreśla Agnieszka Leszczyńska, prezes Angelini Pharma Polska.
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jesteśmy wciągani do udziału w różnych pro-
cesach. To zupełnie inny sposób działania niż 
w wielkich koncernach. Jesteśmy stosunkowo 
małą, włoską firmą rodzinną, w której dialog 
jest wskazany.

Jakie są początki firmy w Polsce?
W 1995 roku firma Medagro International, 

działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, roz-
poczęła współpracę z włoską Angelini Pharma 
i wprowadziła na polski rynek pierwszy produkt. 
Potem były kolejne.

W  pewnym momencie oba podmioty po-
rozumiały się co do przyjaznego przejęcia 
i w 2008 roku Angelini przejęło formalnie Me-
dagro International, obejmując funkcję właści-
ciela w Polsce. Proces łączenia trwał kilka lat, 
zakończył się w 2013 roku. To data, od kiedy 
Angelini w pełni zaistniało na polskim rynku.

Jak kształtuje się udział poszczególnych 
rodzajów produktów w  całym portfolio 
spółki?
Oferujemy zarówno leki bez recepty ‒ OTC, 

jak i leki na receptę ‒ Rx.
Od lat jesteśmy liderem w leczeniu bólu gar-

dła, kaszlu czy w rynku witamin dla dzieci. Na-
dal stawiamy na rozwój OTC, wprowadzając 
nowe produkty.

Jednak naszym głównym biznesem jest dział 
leków na receptę. Działamy w trzech kierunkach. 
Mamy długoletnią współpracę z lekarzami POZ, 
więc zawsze mieliśmy dużą siatkę przedstawicie-
li, żeby mogli dotrzeć do lekarzy w całym kraju.

Nadal utrzymujemy bardzo szeroką promo-
cję w POZ, stawiając na współpracę z lekarzami 
rodzinnymi, pediatrami oraz ortopedami i reu-
matologami.

Oferujemy też leki specjalistyczne, skierowa-
ne do psychiatrów, ginekologów i specjalistów 
z obszaru opieki paliatywnej. Trzeci dział to 
leki szpitalne.

Przez ostatnie 9 lat zmieniły się nieco propor-
cje poszczególnych działów. W 2013 roku 55% 
wartościowo przypadało na leki Rx, pozostałe 
45% należało do obszaru OTC. Teraz bardziej 
koncentrujemy się na specjalistyce i lekach na 
receptę – ich udział wzrósł do 70%.

Wprowadzamy nowe molekuły, a pojawienie 
się w naszej ofercie produktów refundowanych 
pociągnęło za sobą rozwój firmy w kierunku 
wzmocnienia działań analitycznych i regula-
cyjnych.

W jakich obszarach terapeutycznych dzia-
ła Angelini?
Nie jesteśmy obecni w zbyt wielu obszarach 

terapeutycznych, ale w tych, w których działamy, 
jesteśmy liderem w swoich kategoriach.

To Angelini Pharma w latach 70. XX wieku 
wymyśliła, wyprodukowała i wprowadziła na ry-
nek antydepresant o jednym z najnowocześniej-
szych mechanizmów działania. Lek stosowany 
powszechnie do dzisiaj, ponieważ wciąż jest sku-
teczny, bezpieczny i zapewniający pacjentowi 
komfort życia, jakość snu i radość z seksu.

W  2020  r. wprowadziliśmy (przez umowę 
partnerską z firmą Sunovion) na rynek jedną 
z najnowocześniejszych molekuł na schizofrenię, 
która nie tylko jest skuteczna, ale tak bezpiecz-
na, że jako jedyny lek na rynku polskim jest 
zarejestrowana dla pacjentów młodocianych od 
13. roku życia. Teraz wchodzimy w nowy dla nas 
obszar, czyli neurologię.

Mamy też mały, ale bardzo prężny dział onko-
logiczno-szpitalny. Jesteśmy znani z preparatu 
stosowanego w leczeniu nudności i wymiotów po 
chemioterapii. Mamy także lek ostatniej szan-
sy podawany pacjentom z białaczką szpikową.

W ramach lecznictwa zamkniętego oferujemy 
również antybiotyk najnowszej generacji na in-
fekcje tkanek miękkich.

Jaką strategię rozwoju przyjęła firma?
Angelini Pharma rozwija się dwutorowo. 

Z jednej strony to są wieloletnie partnerstwa 
z  firmami, które produkują molekuły, ale 
nie mają własnego zaplecza do ich promocji 
i sprzedaży. Dlatego często jesteśmy podmio-
tem odpowiedzialnym dla danej marki. Cały 
czas poszukujemy takich przyszłościowych 
partnerstw.

Z drugiej strony sami jesteśmy zainteresowani 
kupnem nowych molekuł czy przejęciem całych 
firm. Przykładem jest zakup półtora roku temu 
firmy, która zarejestrowała nową cząsteczkę na 
padaczkę lekooporną. To otworzyło nam drogę 
w nowej dziedzinie – neurologii.

Szukamy nowych źródeł rozwoju, ale one nie 
są przypadkowe. Chcemy poszerzać swój portfel 
i swoje kompetencje w takich obszarach, jak le-
czenie bólu, psychiatria czy neurologia.

Dzięki zakupowi firmy z produktem neuro-
logicznym poszerzyliśmy swój zasięg, weszli-
śmy na rynki, na których dotychczas byliśmy 
nieobecni, jak Francja, Wielka Brytania i kraje 
nordyckie. Angelini Pharma jest bardzo mocno 
zakorzeniona we Włoszech, w Hiszpanii, w Por-
tugalii i Europie Środkowo-Wschodniej. Brako-
wało nam obecności na flance północnej. Teraz 
zaistnieliśmy w całej Europie.

Wspomniany lek stosowany w padaczce to 
akurat przykład dobrej inwestycji. Jest opcją 
dla pacjentów z niezaspokojoną dotąd potrze-
bą medyczną.

Każdy nasz kolejny produkt specjalistyczny 
ma unikatowe właściwości. Nasze leki pomagają 
pacjentom wrócić do normalnego życia i cieszyć 

Agnieszka Leszczyńska 

To Angelini Pharma w latach 70. XX wieku wymyśliła, wyprodukowała i wprowadziła 

na rynek antydepresant o jednym z najnowocześniejszych mechanizmów działania. 

Lek stosowany powszechnie do dzisiaj, ponieważ wciąż jest skuteczny, bezpieczny 

i zapewniający pacjentowi komfort życia, jakość snu i radość z seksu.
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się nim jak zdrowy człowiek. Jestem dumna, 
że pracuję w firmie, która dostarcza pacjentom 
takie produkty.

Teraz jesteśmy w przededniu refundacji leku 
przeciw padaczce lekoopornej, który został za-
rejestrowany w 2019 roku. Dzisiaj w padaczce 
nie są już poszukiwane produkty, które jedy-
nie ograniczają liczbę napadów, bowiem każdy 
kolejny napad to pogorszenie stanu pacjenta. 
Do tego dochodzi trauma, która powoduje oba-
wy przed podjęciem pracy i przed wyjściem 
z domu.

W Polsce na padaczkę choruje ok. 300 tys. 
osób i dla 70% z nich choroba jest dobrze kon-
trolowana. Ale 30% pacjentów ma padaczkę 
lekooporną, co oznacza, że podjęta terapia nie 
przynosi efektów. I właśnie dla tej grupy pa-
cjentów z padaczką lekooporną przeznaczony 
jest nasz nowy lek. Sławetny periodyk „Lancet” 
napisał o tym leku „a game changer” i faktycznie 
możemy zmienić życie tysiącom chorych ludzi.

Tym, co jeszcze robimy, jest próba odstygma-
tyzowania choroby. Od marca tego roku prowa-
dzimy kampanię edukacyjną „Nie jesteś sam. 
Nie jesteś sama” na rzecz osób chorych na epi-
lepsję.

Działamy też edukacyjnie w obszarze walki 
z depresją. W przychodniach POZ pacjenci mogą 
wypełnić kwestionariusz zdrowia PHQ-9, służą-
cy do oceny objawów depresji. W ten sposób sta-

ramy się dotrzeć do chorych, żeby przynajmniej 
uświadomili sobie pewne problemy.

Edukujemy również lekarzy POZ i organizu-
jemy spotkania ze specjalistami. Lekarze POZ 
muszą umieć diagnozować depresję. Psychiatrów 
w Polsce jest za mało. Zdajemy sobie sprawę, że 
część pacjentów z powodu stygmatyzacji nigdy 
nie zdecyduje się pójść do specjalisty.

Jakie są plany firmy na najbliższe lata?
Plany rozwojowe są wielokierunkowe. Pro-

jektując biuro, przewidzieliśmy w nim miejsce 
dla nowych pracowników, w zależności od zapo-
trzebowania w danym momencie rozwojowym. 
Teraz bardzo mocno stawiamy na komunikację 
i wyjście firmy „na zewnątrz” – Angelini Phar-
ma Polska jest liczącym się graczem i liderem 
wzrostów, a nie wszyscy o tym wiedzą.

Stale też zwiększamy wynik finansowy  
‒ w 2013 roku odnotowaliśmy niecałe 200 mln zł,  
teraz to ponad 450 mln zł. Biznesowo i stra-
tegicznie stawiamy na rozwój marek, dotarcie 
do jak największej liczby lekarzy i pacjentów. 
Chcemy być liderem i innowatorem.

W styczniu br. dołączyliśmy do Warsaw He-
alth Innovation Hub. Planujemy zrealizować 
projekt i przystąpić do konsorcjum z jednost-
kami publicznymi na zasadach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Rozwijamy się więc w róż-
nych dziedzinach.  •
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Kongres Wyzwań Zdrowotnych już 9 i 10 marca 

w Katowicach. O czym będziemy rozmawiać?

Oddajemy w Państwa ręce agendę zbliżającego 
się VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2023). 
Podzieliśmy ją na sześć ścieżek tematycznych, które 
spinają ok. 40 sesji tematycznych. 

W tym roku zdecydowaliśmy się na krótsze de-
baty, poza tradycyjną formą paneli będziemy 
również dyskutować w formule debat oksfordz-
kich. Nie zabraknie też rozmów jeden na jeden.

Agendę przygotowaliśmy w konsultacji z Radą 
Programową oraz po licznych rozmowach ze śro-
dowiskiem. Naszym celem było nie tylko wska-
zanie tematów, które już dziś należą do najważ-
niejszych w ochronie zdrowia, ale otworzenie też 
Kongresu na zagadnienia, które wprawdzie żyją 
w rozmowach osób związanych z szeroko rozu-
mianą branżą, ale wciąż nie przebiły się do pu-
blicznej debaty lub nie zyskały do tej pory odpo-
wiedniej uwagi. Chcemy nadać im tę siłę. 

Kongres rozpocznie sesja „Rewolucja czy ewo-
lucja? Którą drogą powinna pójść ochrona zdro-

wia w Polsce”. W czasie debaty będziemy rozma-
wiać m.in. o tym, jakich reform dziś potrzebuje 
system, w jakim miejscu jesteśmy w dążeniu 
do 7 proc. PKB na zdrowie i co zrobić, by obro-
nić tezę, że za wzrostem nakładów na zdrowie 
zwiększa się dostępność do świadczeń.

W czasie Kongresu odbędzie się łącznie ok. 
40 sesji, które skupione będą wokół sześciu ście-
żek tematycznych:
• Zarządzanie i organizacja systemu
• Człowiek – medyk w centrum systemu 

ochrony zdrowia
• Rynek farmaceutyczny
• E-Zdrowie i nowe technologie
• Pacjenci: jak im pomóc?
• Diagnostyka

Kongres Wyzwań Zdrowotnych od lat jest do-
skonałym miejscem wymiany opinii i myśli, to 
tu ścierają się poglądy prelegentów i uczestni-
ków (w czasie paneli i równie ważnych rozmów 
kuluarowych). W ubiegłorocznej edycji wzięło 
udział ponad 2,5 tys. gości, z czego ponad tysiąc 
przyjęło nasze zaproszenie do udziału stacjo-
narnego. Jednocześnie z roku na rok widzimy, 
jak ważną rolę odgrywają retransmisje on-line. 
Sesję inauguracyjną HCC 2022 w Internecie od-
tworzono aż 138 tys. razy.

Nasze sesje żyją w trakcie i po Kongresie. Łącz-
nie przygotowujemy z nich kilkaset publikacji 
(relacji, wywiadów, materiałów wideo), które pu-
blikujemy w portalu i magazynie Rynek Zdrowia 
oraz w naszych social mediach i newsletterach. 

Dokładna agenda wraz godzinami dostępna 
jest na stronie wydarzenia www.hccongress.pl. 

Oprócz bogatej części merytorycznej, podczas 
VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych tradycyj-
nie już nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. 
Poznamy laureatów:
• Kobiety Rynku Zdrowia 2023 
• VI Konkursu Zdrowy Samorząd
• V Konkursu Start-Up-Med  
• VI Nagrody Animus Fortis 

(Mężny Duch).  •



VIII Kongres 
Wyzwań 
Zdrowotnych

9-10 marca 2023 r.
MCK, Katowice

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych to również bogaty program 
wydarzeń towarzyszących. Poznamy laureatki i laureatów:

• Kobiety Rynku 
Zdrowia 2023

• Konkursu 
Zdrowy Samorząd

• Konkursu 
Start-Up-Med

• Wyróżnień 
Animus Fortis 
(Mężny Duch)

ZAREJESTRUJ SIĘ

ORGANIZATOREM WYDARZENIA JEST:

PROGRAM PODZIELONY 
NA SZEŚĆ ŚCIEŻEK 
TEMATYCZNYCH: 

• Zarządzanie i organizacja 
systemu

• Człowiek w centrum systemu 
ochrony zdrowia

•  e-Zdrowie

• Pacjenci: jak im pomóc? 

• Rynek farmaceutyczny

• Diagnostyka

w ramach których odbędzie się 
ponad 40 sesji tematycznych.

Jedna z najbardziej 
opiniotwórczych debat 
o polskim systemie 
ochrony zdrowia

Agenda i informacje organizacyjne na stronie: WWW.HCCONGRESS.PL

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI




