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Rośniemy w internecie,
docieramy do decydentów
Blisko 13,3 mln unikalnych użytkowników generujących 34 mln odsłon,
597 tys. obserwujących w mediach społecznościowych, 284 tys.
odbiorców newslettera ‒ takimi wynikami Grupa PTWP zamyka
rok 2022. Dziękujemy za zaufanie, codziennie pracujemy nad
doborem i opracowaniem treści dla decydentów, kadry zarządzającej
i menedżerskiej, właścicieli firm, wszystkich tych, których interesują
różne sektory polskiej gospodarki.

Grupa PTWP w liczbach*

13,3 mln
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unikalnych
użytkowników
miesięcznie
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w social mediach
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* dane za rok 2022

Miesięczna liczba
użytkowników* wybranych
portali Grupy PTWP:

Weszliśmy w cyfrowe przyspieszenie, znajdując rozwiązania
i kreując produkty dopasowane do wyzwań minionego roku.
Portal rynekzdrowia.pl wypełniły wywiady, transmisje debat,
webinary, wideorozmowy, a w rekordowym miesiącu 2022 roku
osiągnął wynik ponad 3 mln unikalnych użytkowników.

3,4 mln

Rozwiązania poprawiające funkcjonowanie polskiego systemu opieki
zdrowotnej w szerokim kontekście pandemicznej rzeczywistości
zarysowali prelegenci dwóch konferencji, które odbyły się w 2022 r.
– Kongresu Wyzwań Zdrowotnych i Forum Rynku Zdrowia.
Wydarzenia zgromadziły tysiące osób na miejscu oraz online.

312 tys.
1,5 mln

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy!
Dziękujemy za współpracę w tym trudnym okresie. Cieszymy się,
że efekty podjętych działań i treści wypełniające serwisy stanowią
codzienne wiarygodne źródło informacji, do którego sięga coraz więcej
odbiorców. W 2023 r. stawiamy na rozwój i nowe projekty, chcemy
wspólnie z Państwem tworzyć lepszą rzeczywistość.

Wojciech Kuśpik
prezes Grupy PTWP

Dorota Matysik
menedżer Sektora
Zdrowie Grupy PTWP

Paulina Gumowska
redaktor naczelna
Rynku Zdrowia oraz
portalu rynekzdrowia.pl
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Szanowni Czytelnicy,
Ostatnio przeprowadziłam bardzo ciekawą, i jak się okazuje
– niezwykle ważną rozmowę na temat celebrowania sukcesów.
Opowiadałam mojemu rozmówcy o rekordowej frekwencji Forum Rynku Zdrowia (2900 uczestników, w tym 1200 stacjonarnie) i o świetnych wynikach portalu Rynek Zdrowia (3,4 mln
użytkowników w październiku). Mój rozmówca, oprócz spodziewanych gratulacji, zwrócił mi uwagę, że przykładanie zbyt dużej
atencji do sukcesów zawęża perspektywę. W pierwszej chwili jego
słowa wywołały we mnie wzburzenie, bo skoro są powody do celebracji, powinniśmy celebrować. Jego osąd sytuacji, i to muszę
przyznać publicznie, jest oczywiście bardzo trafiony. Tylko dzięki szerokiej perspektywie (tym cenniejszej, bo złapanej w momencie sukcesu, a nie kryzysu) jesteśmy w stanie się rozwijać,
zmieniać, obiektywnie oceniać to, co robimy i wyciągać wnioski.
Chcę Państwa zapewnić, że wnikliwie wsłuchuję się w Państwa uwagi. Widzę, że tak, jak zmieniają się nasi Czytelnicy,
tak zmieniać się muszą wydarzenia organizowane przez Rynek
Zdrowia i Grupę PTWP. Przed nami Kongres Wyzwań Zdrowotnych (9-10 marca 2023). Trwają prace nad agendą. To ogromnie
trudne zadanie, tym bardziej że przykładam ogromną wagę do
tego, by nie iść utartymi ścieżkami, by zaproponować Państwu
tematy, które będą skrojone na miarę aktualnych wydarzeń,
i które będą otwierać, a nie zawężać perspektywę, o której już
wspominałam. Myślę, że zgodzicie się Państwo ze mną, iż system ochrony zdrowia wymaga dziś od menadżerów patrzenia
na reformy nie tylko przez pryzmat własnego podwórka, ale
również z perspektywy lotu ptaka. Punktowe i doraźne działania dziś systemu nie uzdrowią i ten sposób myślenia bardzo
mocno wybijał się podczas dyskusji na Forum Rynku Zdrowia.
Zapraszam do lektury najnowszego numeru magazynu, który choć podsumowuje ponad 20 debat, tylko w minimalnym
stopniu oddaje atmosferę dyskursów, które toczyły się podczas
Forum. Nie podejmuję natomiast próby podsumowania atmosfery rozmów kuluarowych. To już pozostawiam Państwu. Do
zobaczenia w marcu i codziennie w portalu Rynek Zdrowia.

PAULINA GUMOWSKA,
REDAKTOR NACZELNA PORTALU RYNEK ZDROWIA
I MAGAZYNU RYNEK ZDROWIA

Nakład: 10 000 egz.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych
tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczanych
reklam. Przedruki z miesięcznika Rynek Zdrowia
dozwolone są wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy.
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Rozmowa z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim rozpoczęła XVIII Forum Rynku Zdrowia.

06
08

13
15
Debata „Mobbing, dyskryminacja
i nierówności w ochronie zdrowia” była
jedną z najchętniej oglądanych on-line.
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FORUM RYNKU ZDROWIA
Poznaliśmy laureatów Portretów
Polskiej Medycyny 2022
Uzdrawianie systemu
na XVIII Forum Rynku Zdrowia
FINANSE i ZARZĄDZANIE
Adam Niedzielski: Zwiększyliśmy
nakłady, zadłużenie rośnie
Będą zmiany w finansowaniu szpitali.
Decyzje na przełomie listopada
i grudnia

19

Ile jest szpitali w Polsce? „Dokładnej
liczby nie zna dziś ani Ministerstwo
Zdrowia, ani NFZ”

56

Zmiany w POZ. „Powinniśmy ustalić
progi tak, by mniejszym podmiotom
było łatwiej”

81

Łukasz Szumowski: Na podwyżki
dla personelu mi wystarczy.
Problemem rosnące koszty stałe

24

E- ZDROWIE
Eksperci o stanie e-zdrowia w Polsce.
Jaką diagnozę stawiają?

34

Innowacje w sektorze medycznym.
Zmiany w finansowaniu i budowanie
kultury cyberbezpieczeństwa

44

Cyfrowa transformacja medycyny
w praktyce. „Zmiany są po to, by mieć
więcej czasu dla pacjentów”

17

POLITYKA ZDROWOTNA
I FARMACJA
Dlaczego Polacy kochają antybiotyki?
„Bo nie wiedzą, że nie działają
na wirusy"

21

Priorytety polityki lekowej 2023:
analiza efektywności tych terapii,
które już refundujemy

27

Krajowa Sieć Onkologiczna. „To
będzie ustawa o jakości w onkologii”

29

Do refundacji wejdą nowe leki. Będzie
też lista krytycznych substancji
czynnych. Co z kryzysem?
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24 października odbyła się Gala XVIII Forum Rynku Zdrowia, podczas której wręczyliśmy Portrety Polskiej Medycyny. Nagrody
przyznaliśmy w trzech kategoriach: Menedżer Rynku Zdrowia, Lekarz Rynku Zdrowia i Wydarzenie Rynku Zdrowia.

39

Kompleksowa opieka nad pacjentami.
Jakie są założenia, a jaka praktyka?

42

Onkologia. W leczeniu
uzupełniającym wciąż widać „białe
plamy”. Na jakie terapie czekamy?

52

Eksperci: podział na szczepienia
obowiązkowe i zalecane to już
anachronizm

54

Ilu lekarzy potrzebujemy?

62

Lekarzy w karetkach coraz mniej,
zastępują ich ratownicy. Zyskają
dodatkowe kompetencje

64

Mobbing i dyskryminacja
to w szpitalach tabu. Zapytaliśmy
medyków o skalę problemu

68

50% czasu lekarza to administracja
i papierologia. Dla pacjenta zostaje
za mało

70

„Nie możemy kształcić lekarzy, którzy
nie będą mieli wiedzy o nowych
technologiach”

48

50

Pacjenci z chorobami skóry
potrzebują skutecznego leczenia.
Musimy zaopiekować się też ich
psychiką

72

Płynoterapia. Właściwie stosowana
pozwala ograniczyć koszty leczenia

74

Padaczka lekooporna to nadal
niezaspokojona potrzeba medyczna

77

Diagnostyka pomaga
w podejmowaniu decyzji. Wpływa
na wyniki zdrowotne całego
społeczeństwa

79

Mukowiscydoza. Nowe leczenie
wydłuża życie. Trzeba będzie zmienić
model opieki nad pacjentami
KADRY MEDYCZNE
Co trzeci absolwent medycyny chce
wyjechać z kraju. Pieniądze ich nie
zatrzymają

Organizowane od 2005 r.
Forum Rynku Zdrowia jest jedną
z najbardziej reprezentatywnych
i prestiżowych publicznych debat
o kluczowych dla sektora ochrony
zdrowia zagadnieniach
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Poznaliśmy laureatów
Portretów Polskiej
Medycyny 2022
Redakcja Rynku Zdrowia już po raz szesnasty
przyznała Portrety Polskiej Medycyny. W tym roku
po raz pierwszy laureatów wybrała Kapituła, która
składała się z 29 osób: zwycięzców nagradzanych
Portretami Polskiej Medycyny z poprzednich lat,
przedstawicieli różnych sektorów ochrony zdrowia
oraz przedstawicieli redakcji Rynku Zdrowia.

MARIUSZ POLAK

magające interwencji medycznej w warunkach
szpitalnych zostały zaopatrzone.

Nagrody Portrety Polskiej Medycyny 2022 przyznaliśmy w następujących kategoriach:
• Menedżer Rynku Zdrowia
• Lekarz Rynku Zdrowia
• Wydarzenie Rynku Zdrowia
Portret Polskiej Medycyny
w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia
I miejsce: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie
medycyny rodzinnej, prezes zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rodzinnej
Pani Profesor Agnieszka Mastalerz-Migas,
jako konsultant krajowa w dziedzinie medycyny
rodzinnej, posiada nieprzeciętną zdolność integrowania środowiska podstawowej opieki zdrowotnej wokół idei upowszechnienia koordynowanej opieki w POZ. Profesor, jako przewodnicząca
Zespołu ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, doprowadziła do wypracowania wdrażanych
nowych zasad funkcjonowania POZ.
II miejsce: Artur Prusaczyk,
wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach
Pan Artur Prusaczyk, wiceprezes Centrum
Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach,
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Portret Polskiej Medycyny
w kategorii Lekarz Rynku Zdrowia

z niezwykłą zawodową pasją wprowadza badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych.
Centrum uzyskuje bardzo wysoką skuteczność
w zakresie zgłaszalności pacjentek na badania.
W 2021 roku na zaproszenie na mammografię
w programach ogólnopolskich odpowiedziało
pozytywnie ok. 35% pań, na cytologię – niespełna 13%.
Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach osiąga wyniki na poziomie 60-85%., czyli
porównywalne z tymi uzyskiwanymi w Danii
i Szwecji.
III miejsce: Barbara Stawarz,
dyrektor naczelna Wojewódzkiego
Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Pani Barbara Stawarz, dyrektor naczelna
szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, organizowała i koordynowała w tym przygranicznym
mieście pomoc medyczną dla fali uchodźców
z Ukrainy w pierwszych dniach wojny. Pomimo kryzysowej sytuacji wszystkie osoby wy-

I miejsce: Prof. Bartosz Karaszewski,
ordynator Kliniki Neurologii
Dorosłych Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego
Pan Profesor Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doprowadził do opracowania
pionierskiej metody terapeutycznej leczenia
udarów mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty. Z powodu stosowania
antykoagulantów dotąd nie można było przeprowadzić leczenia udrażniającego naczynie.
U pierwszego pacjenta na świecie leczonego według schematu zaproponowanego przez zespół
profesora uzyskano ustąpienie wszystkich objawów ostrego niedokrwiennego udaru mózgu.
II miejsce: Zespół transplantologów
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu
W maju w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu zespół lekarzy z kilku klinik
przeprowadził pierwszą w kraju jednoczasową
retransplantację serca i transplantację nerki.
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Zakończona sukcesem operacja stała się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju polskiej transplantologii. To modelowy przykład
interdyscyplinarnej współpracy lekarzy wielu
specjalności możliwej w szpitalu klinicznym.
III miejsce: Zespół kardiochirurgów
z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Lekarze z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki przeprowadzili
udaną operację u 5-letniego chłopca z raną serca.
Serce dziecka przedziurawił niewielki, niewidoczny po zranieniu kawałek drutu. Przeszedł
przez śródpiersie, przebił lewą komorę serca
i zatrzymał się na przeponie. Kardiochirurdzy
skromnie twierdzą, że operacja nie była zbyt
skomplikowana, a chłopiec miał dużo szczęścia.
Portret Polskiej Medycyny
w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia
I miejsce: Wprowadzenie programu
przesiewowego dla noworodków
i refundacja leczenia w rdzeniowym zaniku
mięśni (SMA).
Nagroda przyznana została Ministerstwu Zdrowia.
Refundacja leczenia w rdzeniowym zaniku
mięśni (SMA) to odważna decyzja Ministerstwa Zdrowia.

Polska dołączyła do grona nielicznych krajów,
w których mając na uwadze los dzieci, zdecydowano o refundowaniu w leczeniu rdzeniowego
zaniku mięśni leku uznawanego za jeden z najdroższych na świecie.
Dzięki ogólnopolskiemu programowi przesiewowemu każdy noworodek po wykryciu SMA
może otrzymać skuteczne leczenie.
Refundacja kilku innowacyjnych leków umożliwia skuteczną terapię w chorobie, która dotąd
była uznawana za prowadzącą nieuchronnie do
zgonu.
II miejsce: Wdrożenie i przeprowadzanie
w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
unikatowych operacji ortopedycznych
u dzieci chorych onkologicznie
W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej
Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przy współpracy z chirurgami z Narodowego Instytutu Onkologii Oddział
w Gliwicach przeprowadzone zostały unikatowe zabiegi u dzieci z pierwotnymi nowotworami kości.
Wykonywane operacje łączą nowoczesne metody rekonstrukcyjne polegające na
zastosowaniu endoprotez powstających
w technice 3D wraz z przeszczepem unaczynionych kości. Dzięki takim metodom dzieci
zachowują sprawność, możliwe jest też unik-

nięcie powikłań po zabiegach koniecznych
w przyszłości.
III miejsce: Uruchomienie programu
pilotażowego KOS-BAR
Nagroda przyznana została twórcom i realizatorom programu:
• Ministerstwu Zdrowia
• dr Małgorzacie Gałązce-Sobotce, dyrektor
Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Uczelni Łazarskiego
• prof. Mariuszowi Wyleżołowi, kierownikowi
Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie, wiceprezesowi
Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
Pierwszy w Polsce kompleksowy program diagnostyki i leczenia, który oparty jest na płaceniu
za efekty terapeutyczne.
Pilotaż KOS-BAR umożliwił objęcie w całym
kraju kompleksową opieką specjalistyczną chorych na otyłość olbrzymią poddawanych operacji
bariatrycznej.
Chorzy objęci programem KOS-BAR mają
zapewnione w ramach programu wielospecjalistyczne przygotowanie do leczenia chirurgicznego, wielospecjalistyczną opiekę pooperacyjną,
a także rehabilitację leczniczą w okresie poprzedzającym operację oraz po jej przeprowadzeniu. 
•
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Uzdrawianie systemu
na XVIII Forum
Rynku Zdrowia
Finansowanie i jakość opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjenta – zarówno
lekowe, jak i to związane z danymi gromadzonymi w systemach informatycznych
– to tematy sesji inaugurującej XVIII Forum Rynku Zdrowia.

KATARZYNA MIECZKOWSKA

Filip Nowak: odczuwamy zbawienne skutki
finansowania NFZ ze składek,
a nie z budżetu
Prezes NFZ Filip Nowak odniósł się do kwestii
zapowiadanej zmiany budżetowania świadczeń.
‒ Często zadaje mi się pytanie, czy jestem zadowolony, że te świadczenia będą teraz finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Myślę, że ustawodawca nie zabiega o moje dobre
samopoczucie, a bardziej ocenia możliwości
‒ zarówno finansowe, jak i organizacyjne ‒ instytucji, w której mam przyjemność pracować
‒ zaznaczył.
W ocenie Nowaka jest to „próba uporządkowania finansowania świadczeń i uporządkowania
relacji między rynkiem a Narodowym Funduszem Zdrowia”.
‒ Od 2009 roku świadczenia, które stają się
standardem, przechodzą na finansowanie do
Narodowego Funduszu Zdrowia. Proponowałbym, żebyśmy na ten projekt popatrzyli pod
dwoma aspektami: po pierwsze aspektem finansowym ‒ zaznaczył, odnosząc się do możliwości finansowych NFZ.
‒ Myślę, że odczuwamy zbawienne skutki modelu polegającego na finansowaniu Narodowego
Funduszu Zdrowia ze składek, a nie z budżetu,
co gwarantuje nam stabilność systemu i stabilność planu finansowego: duże środki, które
wpłynęły do świadczeniodawców, przez co można było na funduszu zapasowym zgromadzić aż
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16 miliardów ‒ czyli środki covidowe dają też pewien oddech, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz
Zdrowia ‒ przyznał Nowak.
‒ W zasadzie od dłuższego czasu płacimy za
wszystkie świadczenia, które są wykonywane
w szpitalach czy też w placówkach medycznych
i które nie stanowią przedmiotu sporu ‒ wyjaśniał.
Prezes odniósł się też do kwestii możliwości organizacyjnych Narodowego Funduszu
Zdrowia. ‒ Myślę, że wszyscy, którzy obserwują,
czym się zajmujemy i jak podchodzimy do wykonywania swoich obowiązków, a także poznają
elastyczność działania instytucji, którą mam
przyjemność kierować, nie mają wątpliwości,
że radzimy sobie i jesteśmy w stanie uporządkować pewne procesy w zależności od potrzeb
i z korzyścią ‒ pewnie dla świadczeniodawców,
ale przede wszystkim pacjentów ‒ przyznał.
Przesunięcie finansowania? „Duży
optymizm, papier wytrzyma wszystko”
Anna Rulkiewicz, prezes grupy LUX MED,
odniosła się do kwestii przesunięcia finansowania niektórych świadczeń z budżetu państwa do
NFZ. ‒ To jest ogrom odpowiedzialności, do tego
dochodzi jeszcze dodatkowa odpowiedzialność
związana z ustawą dotyczącą jakości.
‒ Narodowy Fundusz Zdrowia pokazał, że tego
finansowania starczyło i jest wzrost, ale mamy
trudną sytuację makroekonomiczną i mam wra-

żenie, jakby inflacji nie było ‒ skoro jest taki duży
optymizm. Papier wytrzyma wszystko, plany wytrzymają, natomiast rzeczywistość nie jest taka
łaskawa i jesteśmy w dość trudnej sytuacji makroekonomicznej ‒ mówiła Rulkiewicz.
‒ Uważam, że może zabraknąć środków na
świadczenia ‒ nie umiem powiedzieć dzisiaj, że
na pewno, ale tak drastyczne rewolucje niestety
będą miały swoje konsekwencje, bo Narodowy
Fundusz Zdrowia musi się najpierw z tym ułożyć, musi sobie z tymi zadaniami poradzić, co
nie stanie się tak od razu. Musi budować zespoły.
To jest ogromna odpowiedzialność na jednym
superregulatorze ‒ przyznała.
‒ Nie wiem, dlaczego robimy tak, że wszystko
jest w jednych rękach ‒ to też jest ryzyko z punktu widzenia biznesowego. Wszystko oddajemy
w jedne ręce, bo chyba nie mamy innej opcji, nie
korzystamy z rozwiązań, które już były i może je
można było ulepszyć, nie tak rewolucyjnie, tylko
ewolucyjnie ‒ zaznaczyła Rulkiewicz.
Piotr Bromber: pieniądze na
wynagrodzenia to inwestycja w człowieka
Czy wzrost pensji minimalnej przełoży się na
poprawę dostępności świadczeń i jaka powinna
być perspektywa długoterminowa? Do tej kwe-
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stii odniósł się wiceminister zdrowia ds. dialogu
Piotr Bromber.
‒ Dzisiaj mamy inne otoczenie i inne uwarunkowania. Dzisiaj dialog jest czymś bardziej oczywistym. Nie mam wrażenia, bym uczestniczył
w sporze, w kłótni, a w dyskusji: permanentnej
dyskusji, która ma swoją dynamikę, w której są
różne oczekiwania i różnice stron, ale też nie jest
to kłótnia i my nie chcemy być w sporze. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że chcemy być w dyskusji. Nasza propozycja to niepodkreślanie tych
różnic. Myślę, że stworzyliśmy zupełnie inny
komfort prowadzenia dyskusji ‒ ocenił.
‒ Jesteśmy na takim etapie, że utrwaliło się
w przestrzeni publicznej, iż wynagrodzenia nie
są wydatkiem koniecznym, sztywnym, ale jest
to forma inwestycji w ludzi, w potencjał ludzki,
stąd też tak często podkreślamy, że dbamy o ludzi.
W dyskusji o wynagrodzeniach padały też pytania „dlaczego tak duże pieniądze przeznaczacie
na wynagrodzenia?”. Myślę, że dzisiaj tych pytań
pewnie już jest mniej ‒ zauważył wiceminister.
‒ To jest właśnie kwestia utrwalania tej perspektywy, tej zupełnie innej percepcji, mówiącej
o tym, że wydając pieniądze na wynagrodzenia,
można inwestować w człowieka i inwestować
konkretnie w zawody medyczne ‒ zaznaczył.
Nie tylko podwyżki,
ale i wyrównywanie wycen
‒ To, co zostało zrobione 1 lipca, to przede
wszystkim wyrównywanie wycen ‒ podkreślił

z kolei prezes AOTMiT Roman Topór-Mądry.
Zwrócił uwagę, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat różnego typu problemy „były kierowane
w różne mechanizmy zmiany tych wycen”.
‒ Jednym z takich mechanizmów było finansowanie bezpośrednie personelu medycznego,
ukierunkowane wprost na daną osobę i to spowodowało bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy
podmiotami. Strumień dodatkowego finansowania bardzo różnił się, nawet w jednej kategorii
podmiotów, od kilku procent do kilkudziesięciu.
Gdybyśmy popatrzyli na całkowity strumień
finansowania, łączny sposób finansowania, to
widać, że powoduje on duże nierówności pomiędzy podmiotami: jedni dostają parę procent,
drudzy dostają paręnaście, jeszcze inni parędziesiąt i często jest tak, że wykonują ten sam zakres
świadczeń ‒ zaznaczył.
‒ Drugi problem związany był z różnicami
pomiędzy regionami, pomiędzy czasem podpisywania umów i prowadzenia konkursów. Patrzyliśmy na to pod kątem kwestii „dlaczego
w jednym regionie te same świadczenia były
tańsze niż w innym”. To powodowało trudności
w bilansowaniu się podmiotów w gorzej wycenionych regionach, niższe płace personelu medycznego i niższe możliwości realizacji zadań. Te
sprawy, oczywiście nie w pełni, zostały w jakimś
zakresie zlikwidowane przez jednolitą wycenę
‒ zauważył.
‒ Od 1 stycznia 2021 roku mamy standard rachunku kosztów: jest narzędziem, które umoż-

Filip Nowak, prezes NFZ

Często zadaje mi się pytanie, czy
jestem zadowolony, że te świadczenia
będą teraz finansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Myślę,
że ustawodawca nie zabiega o moje
dobre samopoczucie, a bardziej ocenia
możliwości – zarówno finansowe, jak
i organizacyjne instytucji, w której mam
przyjemność pracować.
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liwia podmiotom prowadzenie księgowości
w podobny sposób ‒ przypomniał. AOTMiT
przeszkoliła ponad 4 tys. osób, obecnie prowadzi Collegium w zakresie SRK i oferuje ogólnodostępne narzędzia informatyczne ‒ mówił
prezes Agencji.
‒ Zachęcamy do korzystania z tych narzędzi:
podmioty mogą nie tylko dokonywać obliczeń
dodatkowych parametrów czy wskaźników finansowych, ale również benchmarkować pomiędzy sobą ‒ dodał.

10

dów nie musi spowodować poprawy sytuacji
w ochronie zdrowia, zmniejszania strat, ujemnych wyników.
‒ Jeżeli mówimy o ustawie, o której mówimy
od dwóch lat, której ciągle jeszcze nie ma i nie
wiemy ostatecznie, w jakim będzie kształcie, ponieważ do parlamentu jeszcze nie trafiła, to ja
osobiście cieszę się z tego, że tam przede wszystkim jest mowa o sfinansowaniu pewnych działań restrukturyzacyjnych ‒ kontynuował Latos.

Magiczna granica będzie przekroczona

Ustawa o jakości i bezpieczeństwie
pacjenta to fundament

‒ Przez wiele lat marzyliśmy o dojściu do ‒ wydawało się ‒ magicznej granicy 6% produktu
krajowego brutto, teraz już jest ustawa o 7%
‒ przypomniał przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos.
‒ To są te zasoby, z których powinniśmy czerpać przy finansowaniu ochrony zdrowia i oczywiście można zadawać pytania, czy te nakłady
są wystarczające. Ja bym jednak postawił sprawę
trochę inaczej: czy we właściwy i optymalny sposób korzystamy ze zwiększających się w ostatnich latach ‒ co roku tak naprawdę o kilkanaście miliardów złotych ‒ nakładów na ochronę
zdrowia? ‒ pytał poseł Latos.
‒ Sytuacje są bardzo, bardzo różne i w moim
przekonaniu nie ma jednej prostej odpowiedzi,
w jaki optymalny sposób finansować ochronę
zdrowia ‒ bo już widać po tym, co się dzieje
w ostatnim czasie, że samo podnoszenie nakła-

Na czym dzisiaj stoimy, jeśli chodzi o ustawę
o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie
pacjenta i co ona oznacza dla pacjentów? Jak
podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej
Chmielowiec, obecnie trwają prace w komisji
prawniczej, gdzie wspólnie z prawnikami Rządowego Centrum Legislacji pracownicy Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta
doprecyzowują pewne przepisy, aby nie było
wątpliwości interpretacyjnych po uchwaleniu
tej ustawy.
Komisja Prawnicza pracowała w środę
i w czwartek w ubiegłym tygodniu, prace mają
być kontynuowane we wtorek, 25 października,
a później nastąpi etap przyjęcia ustawy przez
Radę Ministrów. W dalszym etapie ustawa trafi do Sejmu.
‒ Ta ustawa wprowadza coś, czego do tej pory
nie ma, czyli określenie wskaźników jakościo-
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wych. Są placówki medyczne lepiej zarządzane
finansowo, są takie, które mają z tym problem.
Tak samo możemy spojrzeć na placówki medyczne z punktu widzenia pacjenta i jakości
udzielanych świadczeń zdrowotnych: są takie,
do których pacjent bardzo chętnie się udaje i są
takie, gdzie te problemy zaczynają się już na samym początku ‒ wskazał RPP i dodał, że ustawa
wprowadza też narzędzia związane z premiowaniem finansowym tych placówek, których jakość
będzie na wyższym poziomie.
‒ To, że tak wiele mówimy o jakości, bezpieczeństwie pacjenta, choć przecież ustawa nie
została jeszcze przyjęta przez rząd, pokazuje,
jaki jest to istotny temat ‒ zaznaczył Chmielowiec. ‒ Przez ostatnie 2 lata debata toczy się
wokół kwestii związanych z jakością i bezpieczeństwem pacjenta.
‒ Mówimy o tym, żebyśmy budowali kulturę
bezpieczeństwa. Nie da się zbudować kultury
bezpieczeństwa bez impulsu, bez pokazania, że
dla państwa jest to niezmiernie ważny temat.
Ustawa o bezpieczeństwie pacjenta jest takim
impulsem, fundamentem ‒ zwrócił uwagę RPP.
Prezes NIL: potrzebujemy
prawdziwego systemu no-fault
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz
Jankowski nie wykazał entuzjazmu względem
ustawy chwalonej przez RPP.
‒ Dla nas ta ustawa jest pewnym krokiem
w dobrą stronę: ona zawiera dobre elementy.
Ktoś wreszcie zauważył potrzebę wprowadzenia
systemu kompensacyjnego, postawienia na jakość, ale jeżeli chodzi o rozwiązania tak zwanego no-fault, my odczytujemy te ustalenia raczej
jako próbę systemu yes-fault. Dla nas rozwiązania, które są zapisane w ustawie, są zupełnie
dysfunkcyjne ‒ podkreślił.
‒ Potrzebujemy w Polsce realnego systemu
no-fault, ta ustawa nam tego nie zapewnia.
W naszej ocenie zakończy ona również pewną
dyskusję: nie będzie krokiem, ale będzie pewnym zakończeniem i zabetonowaniem dyskusji
na długie lata ‒ przyznał.
Jakość to też zgłaszanie
zdarzeń niepożądanych
Jacek Kopacz z Supra Brokers SA odniósł się
do planów wprowadzenia rejestru zdarzeń niepożądanych. ‒ Bardzo mi się podoba, że ustawodawca przewidział obowiązek, aby był ten
feedback, aby były wdrażane, analizowane zdarzenia niepożądane w danej jednostce, żeby były
wyciągane wnioski i wdrażane działania naprawcze, działania korygujące, działania zapobiegawcze przed pojawieniem się tego typu zdarzeń
niepożądanych w przyszłości ‒ komentował.
Jednak w trakcie dyskusji zgłosił pewne obawy związane z artykułem 19. projektu, w którym mówi się o tym, że do zgłoszenia zdarzenia
niepożądanego należy podać dane osób, które
je zgłaszają i są związane z danym zdarzeniem
medycznym.

‒ Wydaje mi się, że to jest element do przemyślenia ‒ mówił i podał przykład, jak to rozwiązanie wyglądało w USA w latach 70., kiedy
były tam próby wprowadzenia takiego rejestru.
‒ Okazało się, że to nie działa, że tam, gdzie
trzeba podać dane, nie ma odzewu wśród personelu, natomiast po zmianie na model mieszany
i dopuszczeniu anonimowych zgłoszeń zdarzeń
niepożądanych wszystko ruszyło ‒ mówił Jacek
Kopacz. Przywołał tutaj dane sprzed 8-10 lat.
Przy zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych ponad
80% pielęgniarek i prawie 60% lekarzy ‒ co, jak
ocenił, jest bardzo dobrym wynikiem ‒ dokonywało wpisów w odpowiednich rejestrach.
Bezpieczeństwo lekowe. Co będzie jutro?
Jednym z poruszonych tematów było również
bezpieczeństwo lekowe pacjentów.
‒ Kluczowym pytaniem, które trzeba sobie
zadać, jest: dlaczego nic się nie dzieje? Moja hipoteza jest taka, że tę całą dyskusję prowadzimy,
oceniając sytuację w sposób statyczny, a nie dynamiczny ‒ mówił prezes zakładów Polpharmy
Sebastian Szymanek. Jak tłumaczył:
‒ Wyobraźmy sobie, że wszyscy stoimy w wodzie ‒ powiedzmy, że w wodzie do piersi ‒ i prowadzimy dzisiaj debatę na temat tej sytuacji.
Pewnie pojawiłyby się głosy dotyczące tego, że
„woda nie jest naturalnym środowiskiem dla
człowieka”, ale inne głosy mówiłyby o tym,
że „w sumie ona nie jest zimna, jest całkiem
przyjemnie, a może to zdrowe dla kręgosłupa”
‒ i można byłoby tak ten dialog prowadzić dopóty, dopóki ktoś by nie zadał pytania: „hej, ale
wczoraj ta woda nam sięgała po kolana, a dzisiaj
po piersi. Co będzie jutro?”. I tak też powinno się
rozmawiać o bezpieczeństwie lekowym ‒ podsumował.
Jakość i innowacyjność wyrobów
medycznych również wpływa
na bezpieczeństwo pacjentów
‒ Musimy wchodzić w międzynarodowe plany
cenowe, ustalać je. Musimy być też rynkiem
atrakcyjnym dla centrali, żeby centrale zdecydowały o tym, że można te wyroby przeznaczać
na Polskę i dobrze jest w Polsce ulokować dany
produkt, bo to się opłaca ‒ mówił prezes Izby
POLMED Arkadiusz Grądkowski. Wskazał też na konieczność lepszej komunikacji
i dialogu.
‒ W kontekście wyrobów w procedurach
szpitalnych jest problem, bo tego dialogu nie
ma ‒ zaznaczył i wskazał na jeden z zapisów
ustawy o modernizacji szpitali. ‒ To kwestia
paradygmatu podejścia do tego, jak chcemy modernizować szpitale, bo koszty szpitali stanowią
przeważnie wynagrodzenia, ale sprzęt, leki to
nie są aż tak duże koszty. Podejście jest takie,
że chce się oszczędzać na dostawcach sprzętu ‒ mówił.
‒ Za dostarczone urządzenie należy zapłacić
i tak to powinno wyglądać ‒ zaznaczył. ‒ Nie
można szukać oszczędności w kimś z zewnątrz.

Adam Niedzielski,
minister zdrowia

W ciągu ostatnich lat zwiększyliśmy
prawie dwukrotnie nakłady na
szpitalnictwo, a w zasadzie zadłużenie,
szczególnie liczone ogółem,
systematycznie rośnie. Z tego punktu
widzenia widać, że brakuje pewnego
systemowego hamulca, który by
ograniczał możliwość zadłużania się, bo
to zadłużanie najprawdopodobniej jest
pochodną spirali wynagrodzeniowej,
która uruchamia się przy niezdrowej
konkurencji między lokalnymi czy blisko
położonymi szpitalami.

– Przez wiele lat marzyliśmy
o dojściu do, wydawało się,
magicznej granicy 6 proc.
produktu krajowego brutto, teraz
już jest ustawa o 7 procentach
- przypomniał przewodniczący
sejmowej Komisji Zdrowia
Tomasz Latos. – To są te zasoby,
z których powinniśmy czerpać
przy finansowaniu ochrony
zdrowia i oczywiście można
zadawać pytania, czy te nakłady
są wystarczające. Ja bym jednak
zapytał trochę inaczej: czy we
właściwy i optymalny sposób
korzystamy ze zwiększających się
w ostatnich latach – co roku o tak
naprawdę kilkanaście miliardów
złotych – nakładów na ochronę
zdrowia? – pytał poseł Latos.
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Jeżeli Ministerstwo [Zdrowia ‒ przyp. red.] zajmuje się nadzorem i finansowaniem szpitali,
to niech szuka oszczędności u siebie ‒ dodał.

‒ W Polsce tylko w zeszłym roku mieliśmy
kilkanaście udokumentowanych przypadków skutecznych ataków na jednostki opieki
zdrowotnej, które w różnym stopniu się udały
z punktu widzenia hakerów i w różnym stopniu zdestabilizowały działanie jednostek, ale ci,
którzy monitorują działania hakerskie w sieci,
raportują, że prób ataków są tysiące dziennie
‒ zauważył.
‒ Jak się bronić? Najmocniej nasuwającym się
w tej chwili sposobem obrony jest przenoszenie
odpowiedzialności z jednostek opieki zdrowotnej na poziom wyżej. Tutaj mamy do dyspozycji rozwiązania chmurowe, gdzie specjaliści,
korzystając z najlepszych w tej chwili metod
ochrony, potrafią te dane zabezpieczyć w stopniu wielokrotnie wyższym niż w pojedynczych
szpitalach czy w jednostkach POZ. Oczywiście
to nie wszystko: potrzebna jest coraz większa
świadomość, potrzebne jest tworzenie i używanie haseł, potrzebne jest zabezpieczenie lokalnych sieci informatycznych ‒ wyliczał.

Bezpieczeństwo danych
a bezpieczeństwo pacjentów

Organizacje pacjenckie
w trosce o dobro pacjenta

Krzysztof Groyecki z Asseco Poland SA przypomniał moment wprowadzenia założenia systemu P1.
‒ Zakładano, że dane pacjenta, wprowadzone w jednym miejscu w kraju, będą dostępne
dla lekarzy i obsługi szpitala w innym miejscu.
W tym celu zdefiniowano pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i wykonano dosyć dużą pracę legislacyjną oraz wydano
rozporządzenia, które obligują świadczeniodawców do prowadzenia na razie pewnej części dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
‒ Kiedy dane o naszych chorobach będą rzeczywiście udostępniane na zewnątrz jednostek
medycznych, wtedy sytuacja stanie się niezwykle niebezpieczna ‒ ona oczywiście musi być
obserwowana w tej chwili, ponieważ rynek informatyczny jest aktualnie narażony na ataki
hakerów ‒ w sposób bardziej lub mniej zorganizowany ‒ którzy przeczesują zasoby internetu
i szukają takich miejsc, w których można albo
wywierać presję polityczną, albo zarobić na okupach ‒ podkreślił.

‒ Musimy mieć świadomość tego, że mamy pacjentów i mamy organizacje pacjentów: to jednak dwa odrębne obszary. Pacjentami jesteśmy
my tu wszyscy i w większości mamy wrażenie,
że jednak jesteśmy uprzywilejowanymi pacjentami, ponieważ poprzez swoje koneksje, znajomości często potrafimy osiągnąć szybki dostęp,
czego nie potrafi pacjent, który jest pacjentem
standardowym i takich możliwości nie ma ‒ i to
jest krzywdzące, ale takie jest życie ‒ zauważył
ks. Arkadiusz Nowak.
‒ Organizacje pacjentów to grupy osób, które
na bazie własnych doświadczeń tworzą organizacje po to, żeby optymalizować pewne rozwiązania, żeby rzeczywiście z jednej strony zajmować
się profilaktyką zdrowotną, ale z drugiej mieć też
realny wpływ na kształtowanie systemu ochrony
zdrowia ‒ informował.
‒ Jeżeli w organizacji pacjentów jest 15 przedstawicieli różnych obszarów chorobowych, to
każdy będzie chciał, aby koncentrować się na
tym, co dla niego istotne. Moim zadaniem jest,
aby jednak koncentrować się bardziej na kwestiach systemowych, a nie na indywidualnych
problemach, które też stanowią elementy tego
systemu ‒ dodał.
‒ Jeżeli świadczenia zdrowotne, które teraz
będzie finansował Fundusz, są warte około
6 miliardów złotych, to organizacje pacjentów
słusznie zadają pytanie, czy w związku z tym
nie nastąpi ograniczenie świadczeń dla innych
pacjentów, bo do tej pory Fundusz tego nie finansował ‒ kontynuował ks. Nowak.
Zwrócił też uwagę na opiekę senioralną. ‒ Planowanie przekształceń niektórych podmiotów
leczniczych w podmioty o charakterystyce opieki
długoterminowej ‒ ja bym jeszcze dodał rehabilitacji, szczególnie tej poudarowej ‒ powinno
być priorytetem.
•

W sesji inauguracyjnej wzięli udział: wiceminister zdrowia Piotr
Bromber, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, prezes
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman TopórMądry, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz
Latos, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, prezes Izby
POLMED Arkadiusz Grądkowski, Krzysztof Groyecki z Asseco Poland
SA, Jacek Kopacz z Supra Brokers SA, prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia Filip Nowak, przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów
ks. dr Arkadiusz Nowak, prezes Grupy LUX MED Anna Rulkiewicz oraz
Sebastian Szymanek, prezes zakładów Polpharmy.
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„Zwiększyliśmy nakłady,
zadłużenie rośnie”

Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie,
która rozpoczęła sesję inauguracyjną, mówił m.in.
o kondycji finansowej szpitali, tłumaczył, co zmieni
się w projektowanej ustawie o szpitalnictwie,
odnosił się także do kontrowersji wokół budżetu
NFZ. Cała rozmowa do obejrzenia na stronie
Rynekzdrowia.pl.

PAULINA GUMOWSKA

Adam Niedzielski, pytany przez nas o kondycję finansową szpitali, powiedział, że „mamy do
czynienia z nieco paradoksalnym zjawiskiem”.
– W ostatnich latach zwiększyliśmy prawie
dwukrotnie nakłady na szpitalnictwo, a w zasadzie zadłużenie, szczególnie liczone ogółem,
systematycznie rośnie. Z tej perspektywy widać,
że brakuje pewnego systemowego hamulca, który by ograniczał możliwość zadłużania się, bo to
zadłużanie najprawdopodobniej jest pochodną
spirali wynagrodzeniowej, która uruchamia się
przy niezdrowej konkurencji między lokalnymi
czy blisko położonymi szpitalami – powiedział
minister zdrowia.
– Przygotowujemy drugą wersję ustawy o modernizacji szpitalnictwa. Jest zmieniona w sto-
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Adam Niedzielski,
minister zdrowia

Konsekwentnie realizujemy proces
przenoszenia wydatków z budżetu
państwa do budżetu NFZ.
I to się dzieje od wielu lat, przede
wszystkim jeśli chodzi o świadczenia
wysokospecjalistyczne.
Ten proces jest kontynuowany.

sunku do tej pierwotnej wersji, która wywołała
bardzo dużo kontrowersji. Powstanie fundusz
restrukturyzacji, który będzie pomagał jednostkom w najtrudniejszej sytuacji finansowej, ale
ta pomoc będzie warunkowana przygotowaniem
odpowiedniego planu restrukturyzacji i wykonywaniem kolejnych konsekwentnych kroków,
które są w nim zapisane – powiedział minister.
Minister odnosząc się do pytania o to, z czego wynikała niechęć samorządów do pierwotnej
wersji ustawy, powiedział, że „samorządy powiatowe w Polsce mają pewien problem ze zdefiniowaniem swojej natury czy istoty działania”.
– Szpitale są największym pracodawcą prawdopodobnie w każdym z powiatów – mówię tutaj
o tych mniejszych powiatach – więc to też jest
pewne imperium polityczne, którego obrona ma
charakter polityczny – dodał.
– Pokazanie tej ustawy uruchomiło lobbystów powiatowych, którzy w ten sposób chcieli
obronić swoją strefę wpływów – uważa Adam
Niedzielski.
Jak przekonuje minister zdrowia, nowa wersja
projektu ustawy „wycofała wszystkie elementy
dolegliwe”.
– Pozostaliśmy tylko przy wspieraniu i zasilaniu finansowym, więc na poziomie rachunku
racjonalnego czy logicznego mamy same zalety. Niemniej cały czas mam pewnego rodzaju
obawę, że każdy kształt ustawy, niezależnie od
szczegółów, które tam będą zawarte, może być
wykorzystany do tego, żeby uprawiać politykę,
z czym ostatnio w zdrowiu się bardzo często
spotykamy – dodaje.
Czy instrument restrukturyzacyjny
uzdrowi polskie szpitale?
Adam Niedzielski odniósł się również do istoty
powstania mechanizmu restrukturyzacyjnego,
który został wprowadzony dla tych szpitali, które po wprowadzeniu ustawy podwyżkowej znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.
Minister ocenia, że problem dotyczy ok. 10%
lecznic, „gdzie poprzez zwiększenie wyceny produktu nie można było zbilansować strony kosztowej, ponieważ mają niewspółmiernie dobrany
personel i to dotyczy nie tylko personelu białego,
ale również administracyjnego w stosunku do
tego, jaki jest poziom świadczenia usług medycznych”.
Dopytywany, co stanie się ze szpitalami, które
otrzymają wsparcie finansowe, a mimo to nie
przeprowadzą restrukturyzacji, powiedział:
– Przede wszystkim nie zakładam złej woli
managerów, bo jednak jako grupa zawodowa

to ludzie, którzy na pewno mają swoje ambicje i poczucie misji, nie zawsze funkcjonują
w takich uwarunkowaniach, które pozwalają
podejmować trudne decyzje, ale my dajemy im
pewnego rodzaju pretekst i okazję do tego, żeby
te trudniejsze decyzje zarządcze podejmować.
Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych szpitali wejdzie na tory albo dołączy do tej grupy
90 proc. racjonalnych w systemie – podkreślił
Adam Niedzielski.
Ustawa o jakości. „Mechanizmy
mierzenia jakości muszą być stosowane
kompleksowo”
Szef resortu zdrowia odniósł się także do procedowanego projektu ustawy o jakości, który
po wcześniejszym przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów – 14 października – został przekazany do Komisji Prawniczej. Minister przyznał, że w kwestii mierzenia jakości
w ochronie zdrowia „poruszamy się po nieznanym terenie”.
– W gruncie rzeczy mamy szczątkowe, wyrywkowe dane, które nam mówią, że chociażby
w onkologii – tutaj mamy bardzo dobre rozeznanie ze względu na Krajową Sieć Onkologiczną,
która wprowadziła już pewne mechanizmy porównawcze – możemy obszarowo identyfikować,
kto jest lepszy, kto jest gorszy, czy rzeczywiście
wykonywany jest jakiś progres w czasie. Natomiast te mechanizmy muszą być stosowane
kompleksowo – nie tylko wycinkowo – i stąd jest
idea ustawy o jakości – dodaje minister.
Eksperci: Skok na kasę NFZ.
Niedzielski: Niepotrzebne larum
– Nie brakuje ekspertów, którzy na polityczne
zawołanie potrafią podnosić niepotrzebne larum, co już ćwiczyliśmy w przypadku leczenia
SMA czy innych tego typu sytuacji – to natomiast komentarz ministra dotyczący kontrowersji wokół zmian w budżecie NFZ.
– Konsekwentnie realizujemy proces przenoszenia wydatków z budżetu państwa do budżetu NFZ. I to się dzieje od wielu lat, przede
wszystkim jeśli chodzi o świadczenia wysokospecjalistyczne. Ten proces jest kontynuowany.
Rzeczywiście w roku budżetowym 2023 nastąpi
pewne przyspieszenie, ale to jest związane z kalkulacją finansową. Proces budżetowania Narodowego Funduszu Zdrowia pokazał nam, że
mamy przestrzeń do tego, by zarządzanie miało
charakter przejrzysty, żeby był jeden dysponent
środków finansowych, dominujący – uważa minister zdrowia. 
•

Minister zdrowia mówiąc o nowej wersji projektu ustawy o szpitalnictwie, powiedział, że „wycofała
wszystkie elementy dolegliwe”. – Pozostaliśmy tylko przy wspieraniu i zasilaniu finansowym, więc na
poziomie rachunku racjonalnego czy logicznego mamy same zalety. Niemniej cały czas mam pewnego
rodzaju obawę, że każdy kształt ustawy, niezależnie od szczegółów, które tam będą zawarte, może być
wykorzystany do tego, żeby uprawiać politykę, z czym ostatnio w zdrowiu się bardzo często spotykamy.
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Będą zmiany w finansowaniu szpitali.
Decyzje na przełomie listopada i grudnia
Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Bernard Waśko zapowiedział, że liczba zakresów
świadczeń wyłączonych z ryczałtu do odrębnego
finansowania będzie znacznie większa niż w tej
chwili. – Decyzje systemowe zapewne będą zapadać
na przełomie listopada i grudnia – przekazał.

PIOTR WRÓBEL

Ustawa o wynagrodzeniach.
Czy była potrzebna?
Bernard Waśko, z-ca prezesa ds. medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia, w trakcie panelu „Szpitale – finanse i zarządzanie” podczas
XVIII Forum Rynku Zdrowia odniósł się m.in.
do tzw. mechanizmu restrukturyzacyjnego, który polega na wprowadzeniu specjalnego współczynnika korygującego, przez co do czerwca
2023 roku szpitale w trudnej sytuacji finansowej otrzymują dodatkowe wsparcie.
– W interesie każdego podmiotu, a przede
wszystkim podmiotu tworzącego jednostkę,
powinno być jak najlepsze wykorzystanie tego

czasu, aby nie zmarnować go na biadolenie, nie
„przepalić” pieniędzy, a przygotować się na to,
że dodatkowy strumień finansowania w końcu
wyschnie, ponieważ rozwiązanie ma charakter
przejściowy i przestanie obowiązywać 30 czerwca 2023 roku – mówił Bernard Waśko.
Problemy finansowe części szpitali pogłębiło wprowadzenie ustawy o minimalnych
wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Czy
w takim razie ich regulowanie jest dobrym
posunięciem?
Piotr Nowicki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, zwracał uwagę, że ustawa
ogranicza zakres samodzielności dyrektorów

w zarządzaniu szpitalami. – Ponosimy pełną
odpowiedzialność za wypłacenie wynagrodzeń
zgodnie z ustawą, przy jednocześnie tylko częściowej decyzyjności, co jest kolizją – powiedział.
Jak natomiast zauważyła Barbara Stawarz,
dyrektor naczelna Wojewódzkiego Szpitala im.
św. Ojca Pio w Przemyślu, ustawa daje w pewnym zakresie możliwość dostosowania wynagrodzeń (ponad zagwarantowane minimum dla etatowych pracowników medycznych) do sytuacji
finansowej szpitala. – Podwyższyłam wynagrodzenie w zależności od wykształcenia – mówiła
dyrektor, zaznaczając, że poszerzyła jednocześnie
zakresy czynności pracowników, którzy otrzymali zwiększone wynagrodzenie zgodnie ze swoimi
kwalifikacjami.
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Outsourcing. Czy dzisiaj
może być innowacyjny?

Bernard Waśko,
zastępca prezesa ds. medycznych NFZ

Bernard Waśko zgodził się, że zakres przestrzeni zarządczej dla dyrektorów szpitali w zakresie
wynagrodzeń jest istotny. Przekonywał natomiast, że taka przestrzeń mimo wszystko została stworzona przez ustawę. Przypomniał, że
odrębny strumień finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek, potem także ratowników i lekarzy, niewliczony w wycenę świadczeń,
osiągnął w 2020 r. 11 mld zł przy ok. 100 mld
zł wydatków na świadczenia.
Te pieniądze zostały teraz wprowadzone do wycen. – Właśnie po to, żeby była to kwota powiązana z wykonaniem świadczeń i to jest propacjenckie rozwiązanie. Okazało się też, że są szpitale,
w których można finansować zarobki w kwocie
wyższej, niż przewiduje to regulacja – mówił.
Uczestniczący w dyskusji goście zgodzili się,
że dla szpitali priorytetem jest obecnie optymalizowanie kosztów. Na ile mogą w tym pomóc
firmy zewnętrzne?
Wojciech Ciołek wiceprezes zarządu, Impel Synergies Sp. z o.o., Grupa Impel, przekonywał, że dojrzały partner zewnętrzny jest w stanie wykreować innowacyjne rozwiązania. Jako
przykład podał autorskie rozwiązanie Impela,
pozwalające uzyskać oszczędności na kosztach
dystrybucyjnych energii, w zależności od szpitala, sięgające 12-20%.
– W sposób precyzyjny za pomocą urządzenia, które jest zalegalizowane, dostosowujemy
zamówione wielkości mocy na okresy przyszłe,
w oparciu o historyczne odczyty profilu licznika energii elektrycznej. Dopasowujemy je do jak
najmniejszych możliwych kwot opłat za koszty
dystrybucji – wyjaśniał wiceprezes.
Marcin Węgrzyniak, ekspert ds. e-zdrowia
z Pentacomp, wskazał z kolei na możliwości
uzyskiwania większych korzyści z ponoszonych
przez szpitale nakładów na informatykę.
– Mamy za mało informatyków, za dużo
szpitali do obsłużenia. Wydaje się, że z pomocą
przychodzi tu tworzenie wyspecjalizowanych
centrów kompetencyjnych. Pozwalają na centralizację i wspólne zakupy przez szpitale usług
IT czy wsparcie dla personelu informatycznego.
Te usługi mogą dotyczyć telekomunikacji, przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa czy uzyskiwania
interoperacyjności systemów – wyjaśniał. Jak
powiedział, takie rozwiązania zostały wprowadzone w Wielkopolsce i Małopolsce.

nej. Jak zwrócił uwagę, model zarządzania przez
finanse nie wytrzymał próby czasu. – Zgodność
zarządzania oznacza dzisiaj nie tylko zarządzanie ryzykiem, ale również wiedzą, kapitałem intelektualnym – zaznaczył.
Powracając do omawiania sytuacji, w jakiej
znajdują się szpitale korzystające z dodatkowego wsparcia finansowego i oczekiwań dotyczących przygotowania przez nie planów zbilansowania kosztów i przychodów, wiceprezes NFZ
Bernard Waśko podkreślał, że ani NFZ, ani żadna inna instytucja nie mogą egzekwować przyjętych przez lecznice programów naprawczych,
które powinny być wprowadzone w szpitalach
korzystających obecnie ze środków pomocowych.
Jak mówił Bernard Waśko, oddziały wojewódzkie NFZ okażą natomiast wsparcie polegające na podpowiedzi „co jest zasadne, co można
zrobić inaczej, co jest do zrealizowania w świecie
pewnych ograniczeń, w których funkcjonujemy,
jeśli chodzi o kontraktowanie, zwiększanie liczby świadczeń czy przenoszenie świadczeń pomiędzy pomiotami”. – Na pewno NFZ będzie
miał rolę wspierającą, a nie egzekucyjną. Nie
będzie żadnego straszaka poza widmem upływającego czasu – mówił.
Jak zapowiedział Piotr Grzebalski, dyrektor
Biura Relacji z Sektorem Publicznym Banku
Gospodarstwa Krajowego, bank udzielający szpitalom rocznie ok. 70 finansowań z pewnością
będzie wspierał kolejne placówki w restrukturyzacji, gdy pojawią się nowe modele finansowania.
Podkreślił, że od wielu lat nie było przypadku,
by BGK uczestnicząc w restrukturyzacji szpitala,
był zmuszony skorzystać z poręczenia finansowania udzielonego przez samorząd.
– Tak układamy z państwem te programy restrukturyzacyjne, żeby były optymalne i bezpieczne. Chylę czoła przed szpitalami przygotowującymi programy naprawcze, bo biorąc pod
uwagę to wszystko, co się dzieje na rynku, ich
ułożenie jest dużym wyzwaniem dla szpitali
i dla nas, ale trzeba to robić – podkreślał.

Programy naprawcze szpitali. NFZ je
wesprze, ale nie będzie egzekutorem

Restrukturyzację szpitala
można przeprowadzić zawsze

O nowatorskim podejściu firm zewnętrznych
do oczekiwań szpitali mówił też Piotr Welenc,
ekspert Supra Brokers SA. Podkreślał znaczenie doradztwa brokera w zakresie zarządzania
strategicznego w szpitalach. Pozwala ono koncentrować się na najważniejszych problemach,
poprawie jakości i sprawności zarządzania, dążeniu do utrzymywania przewagi konkurencyj-

Barbara Stawarz przypomniała, że od 2020 r. zarządzany przez nią szpital współpracuje z BGK,
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Ilość zakresów świadczeń wyłączonych
z ryczałtu do odrębnego finansowania
będzie znacznie większa niż obecnie.

z powodzeniem realizując program naprawczy
pomimo epidemii COVID-19 i konieczności pomocy docierającym ofiarom wojny w Ukrainie.
– Udaje się to dzięki zwracaniu uwagi m.in.
i na takie kwestie, jak rzetelne rozliczanie świadczeń zdrowotnych przez personel czy poddawanie sprzętu renowacji, naprawom w opłacalnym
zakresie zamiast jego usuwania. Ważne jest rozwijanie usług, na które jest zapotrzebowanie
w regionie, zastrzyk finansowy daje też certyfikat akredytacyjny – wyliczała.
Zdaniem dyr. Piotra Nowickiego, restrukturyzację można przeprowadzić zawsze. – Nie można
czekać, aż będzie stabilnie, nie ma na to czasu
– mówił, zaznaczając, że restrukturyzacja nie
musi zawsze zakończyć się dodatnim wynikiem
finansowym czy zbilansowaniem, ale ważne jest,
że poprawi sytuację finansową szpitala. – Skoncentrujmy się na tym, co można, a nie na tym,
czego nie można – radził wątpiącym w możliwość restrukturyzacji niektórych szpitali.
Dyrektorzy szpitali mówili też o zmianach,
jakich oczekiwaliby w finansowaniu szpitali
w nadchodzącym roku. – Naszym celem jest, żeby
przynajmniej odzyskać koszty zmienne z nadwykonań, które sięgną wartości 30 mln zł, gdyż to
zapewni szpitalowi realizację planu naprawczego
w tym roku – mówił Michał Szabelski, zastępca
dyrektora naczelnego ds. finansów i rozwoju w SP
Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie, zwracając
uwagę na niepewność szpitali co do odzyskiwania takich pieniędzy po przekroczeniu ryczałtu.
Co dalej z ryczałtem?
Nie ma tu dobrego rozwiązania
Jak przekazał Bernard Waśko, najprawdopodobniej nastąpi zmiana w rozporządzeniu dotyczącym naliczania ryczałtu.
– Mamy w tej chwili w szpitalach ok. 850 mln
zł przekroczenia ryczałtu i ok. 900 mln zł niewykonań. Gdybyśmy jednak chcieli w prosty
sposób sfinansować nadwykonania przesunięciem środków ze szpitali, które nie wykonują
ryczałtu, a są to głównie szpitale powiatowe, to
rodzi się pytanie, jak mamy restrukturyzować
takie szpitale – mówił, mając na myśli fakt, że te
placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami
wejdą w kolejny rok z ryczałtem pomniejszonym.
– Nie ma tu dobrego rozwiązania. Te rozwiązania są obecnie opracowywane i dyskutowane
– zaznaczył.
Zapowiedział, że ilość zakresów świadczeń
wyłączonych z ryczałtu do odrębnego finansowania będzie znacznie większa niż w tej chwili.
– Decyzje systemowe zapewne będą zapadać na
przełomie listopada i grudnia. Wiedza o kierunkach zmian zostanie przeniesiona do debaty
publicznej – powiedział Bernard Waśko. 
•

Czy ustawa o minimalnych wynagrodzeniach to kolejne ograniczenie
samodzielności dyrektorów? Zdania są podzielone, tak wynika
z dyskusji w trakcie XVIII Forum Rynku Zdrowia.
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Dlaczego Polacy
kochają antybiotyki?
"Bo nie wiedzą, że nie
działają na wirusy"
Najwięcej zgłoszeń do lekarza POZ wynika
z infekcji górnych dróg oddechowych,
w ogromnej większości (9/10) wirusowych.
Pacjenci oczekują jednak leczenia antybiotykiem.
To jeden z mechanizmów powstawania
antybiotykooporności.

IWONA BĄCZEK

Wśród pacjentów panuje przekonanie,
że antybiotyk jest panaceum na wszystko
– Poziom wiedzy na temat rodzajów infekcji
górnych dróg oddechowych i antybiotyków
jest w polskim społeczeństwie niewystarczający. Wśród pacjentów panuje silne przekonanie,
że infekcje należy leczyć antybiotykami, bo te

są panaceum na wszystko. Takie przekonanie
bierze się stąd, że antybiotyk włączany jest zazwyczaj, kiedy infekcja już mija. Po 2-3 dniach
następuje poprawa, pacjent odstawia antybiotyk i uważa, że to on mu pomógł – mówiła dr.
hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej,

podczas sesji „Dlaczego Polacy kochają antybiotyki i co z tego wynika? Wyzwania i zagrożenia
antybiotykoodporności”.
– Kwestia, czy podawać antybiotyki przy infekcjach wirusowych, jest zawsze dyskusyjna.
Należy pamiętać, że antybiotyki są lekami przeciwbakteryjnymi i przeciwgrzybiczymi, które nie
działają na wirusy. Co do zasady nie należy ich
podawać w infekcjach wirusowych, chyba że
mamy do czynienia z chorymi z grup szczególnego ryzyka: z pacjentami pediatrycznymi, seniorami, pacjentami z zaburzeniami odporności.
Ale wówczas wszystko zależy od stanu pacjenta
– wskazywał dr hab. Tomasz Dzieciątkowski
z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dodał, że ok. 80 proc. wszystkich zakażeń
ma charakter wirusowy, przy czym panuje powszechne mniemanie, że zakażeń wirusowych
nie można leczyć. Tymczasem, jak mówił, w zakażeniach spowodowanych chociażby wirusem
grypy czy SARS-CoV-2 istnieją specyficzne leki
przeciwwirusowe, które mogą być wdrożone do
piątego dnia od momentu zakażenia.
– Ważne jest, aby w gabinetach lekarzy POZ
można było prawidłowo rozpoznawać czynniki
zakaźne górnych dróg oddechowych. Pacjent powinien być badany szybkim testem w kierunku
SARS-CoV-2, grypy i innych wirusów – zauważył.
Kwestia, czy podawać antybiotyki przy
infekcjach wirusowych, nie jest dyskusyjna
Do wypowiedzi dr. hab. Tomasza Dzieciątkowskiego odnieśli się prof. Andrzej Fal i dr hab.
Mastalerz-Migas.
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– W przypadku SARS-CoV-2 są dopuszczone
trzy leki, ale nie są one powszechnie dostępne.
Żaden lekarz POZ nie wypisze tego leku pacjentowi. Właściwym leczeniem infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych, stanowiącej ponad 90%
wszystkich zakażeń, jest leczenie przeciwzapalne, wspomagane odpoczynkiem, nawodnieniem
i ewentualnie suplementacją niektórych witamin
rozpuszczalnych w wodzie. Na tym kończy się leczenie wirusicy związanej z tzw. przeziębieniami
czy grypy – choć tu trzeba być ostrożnym, bo jej
powikłania są groźne – zaznaczył prof. Andrzej
Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc
i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala
Klinicznego MSWiA w Warszawie.
– Trudno mi zgodzić się z dr. hab. Tomaszem
Dzieciątkowskim, że kwestia, czy podawać antybiotyki przy infekcjach wirusowych, jest dyskusyjna. Uważam, że nie ma tu o czym dyskutować.
Nie zgadzam się także, że grupa pediatryczna
czy geriatryczna są szczególnymi grupami ryzyka, w których przy infekcji wirusowej należy stosować antybiotyki – zauważyła dr hab.
Agnieszka Mastalerz-Migas.
– Co do szybkich testów, to przestrzegałabym
przed tym, aby bazować tylko na nich, ponieważ
ich czułość bywa jednak ograniczona. W POZ
bazujemy przede wszystkim na ocenie klinicznej – istnieją wytyczne, do których się stosujemy.
Testy są natomiast narzędziem uzupełniającym
do badania pacjenta. Od 1 lipca br. pojawiły się
w POZ dwa: strep testy wykrywające antygen
paciorkowca, przydatne w infekcjach gardła, kiedy w badaniu klinicznym mamy podejrzenie
anginy, oraz szybki test CRP, który również pomaga w różnicowaniu infekcji – przypomniała
konsultant krajowa.
Ważne jest zaufanie pacjenta do lekarza.
Tam, gdzie go nie ma, mamy narzędzia
medyczne
Dr Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, podkreślał, że w przypadku
infekcji wirusowej antybiotyk nie ma na co zadziałać, więc stosowanie tych leków w chorobie
wirusowej nie ma sensu.
– Ale jeśli pacjent domaga się od lekarza antybiotyku i za każdym razem otrzymuje to, czego
chce, to jest to problem w źle zbudowanej relacji pacjent – lekarz. W prawidłowej relacji pacjent przychodzi do lekarza po poradę, a decyzja
o tym, co zastosować, należy do profesjonalisty
– mówił dr Krajewski.
– Najlepsza sytuacja to ta, kiedy pacjent zna
swojego lekarza, ma do niego zaufanie i przyjmuje do wiadomości, że antybiotyk nie jest potrzebny. Jeśli pacjent nie zna lekarza, mamy
do dyspozycji narzędzia medyczne, które mogą
dostarczyć choremu dowodów na to, że w jego
przypadku antybiotyk nie powinien być zastosowany – wskazywał.
– To wyniki szybkich testów oraz skala
Centora/Mc Isaaka, w której możemy jasno wy-
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Wśród pacjentów panuje silne przekonanie,
że infekcje należy leczyć antybiotykami, bo te są panaceum na
wszystko. Takie przekonanie bierze się stąd,
że antybiotyk włączany jest zazwyczaj kiedy infekcja już mija.
Po 2-3 dniach następuje poprawa, pacjent odstawia antybiotyk
i uważa, że to on mu pomógł – mówiła dr hab.
Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie
medycyny rodzinnej.

kluczyć lub potwierdzić zakażenie paciorkowcem, w zależności od tego, czy występuje katar,
kaszel, ból gardła, powiększone węzły chłonne.
Istotny jest również wiek chorego. Dzięki temu
w rozmowie z pacjentem lekarz może posłużyć
się merytoryczną argumentacją – wymieniał.
Mechanizmy powstawania
antybiotykooporności
Jak mówił prof. Andrzej Fal, w Polsce najwięcej zgłoszeń do lekarza wynika z infekcji górnych dróg oddechowych, w ogromnej większości
wirusowych. Pacjenci oczekują jednak leczenia
antybiotykiem, a jeśli lekarz go nie przepisuje,
udają się do innego. To jeden z mechanizmów
powstawania antybiotykooporności.
– Innym mechanizmem jest niezgodność postępowania pacjenta z zaleceniami lekarza. Chodzi o przerywanie antybiotykoterapii w chwili,
gdy wraca dobre samopoczucie oraz o sytuację,
gdy pacjent bez konsultacji z lekarzem sięga po
antybiotyk z domowej apteczki, który pozostał
po wcześniejszej chorobie, przy okazji kolejnej
infekcji – zaznaczył ekspert.
Dodał, że kolejny mechanizm powstawania
antybiotykooprności ma już pozamedyczny charakter. W hodowlach zwierząt i ryb używa się
ton antybiotyków. Pod tym względem Polska
plasuje się niestety w pierwszej piątce krajów
w Europie. Spożywając takie mięso, budujemy
oporność szczepów bakteryjnych we własnym
organizmie.
– Pamiętajmy również, że w badaniach są tylko trzy cząsteczki, które mają szansę stać się
w przyszłości antybiotykami, a liczba wielolekoopornych szczepów bakterii rośnie. WHO twierdzi, że z powodu antybiotykooporności może
umierać 10 mln ludzi na świecie – więcej niż
na wszystkie nowotwory – podkreślał prof. Fal.
Potrzebujemy szerokiej kampanii
edukacyjnej
Jak mówiła dr hab. Mastalerz-Migas, należy
na każdym kroku uświadamiać pacjentom, że
antybiotyki są bronią obosieczną – np. dziecko
po antybiotyku może mieć biegunkę.
– Ważna jest również kwestia edukowania
lekarzy – potrzebne byłyby być może szkolenia w zakresie asertywności w komunikacji interpersonalnej. Lekarz powinien także umieć

wskazać pacjentowi, co – jeśli nie antybiotyk
– może mu pomóc w chorobie. Jest wiele leków,
po które można sięgnąć w leczeniu objawowym
i miejscowym, przy czym jest to leczenie bezpieczne, bez ryzyka rozwoju antybiotykooporności. Ważnym ogniwem edukowania pacjentów
jest również opieka farmaceutyczna – zauważyła
konsultant krajowa.
Prof. Fal dodał, że potrzebna jest w tej sprawie szeroka kampania społeczna, ponieważ sami
lekarze POZ mogą sobie z tym problemem nie
poradzić.
„Problem antybiotykooporności
przedstawiamy zbyt delikatnie”
Jak przypomniała dr Aleksandra Paź z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej
i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzka w dziedzinie
farmakologii klinicznej, podstawowym działaniem niepożądanym antybiotyków jest ryzyko
rozwoju antybiotykooporności.
– Ten problem przedstawiamy zbyt delikatnie.
Powinien temu towarzyszyć obraz pacjenta, który leży w szpitalu, a lekarze nie są w stanie mu
pomóc, bo nie mają skutecznego leku przeciwbakteryjnego. Dopiero to pokazuje istotę problemu. W XXI wieku stajemy w obliczu zakażeń,
wobec których nie mamy żadnych możliwości
terapeutycznych. Powinniśmy szeroko edukować
na ten temat, bo wielu pacjentów w ogóle nie
zdaje sobie sprawy ze skali zagrożenia – podkreślała ekspertka.
Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji MY PACJENCI, zaznaczyła, że – jak wynika z badań – najlepsze efekty daje budowanie
współpracy lekarz – pacjent w oparciu o komunikację i zaufanie.
– Taka relacja daje możliwość wytłumaczenia
choremu, dlaczego nie powinien przyjąć antybiotyku, szczególnie jeśli pacjent posiada już pewną
wiedzę na ten temat. Dodatkowo bardzo mogą
się przydać strep testy, których wynik może pacjenta ostatecznie przekonać – wyjaśniała.
– Niezależnie od tego, potrzebna jest kampania informacyjna na szeroką skalę, w którą
zaangażują się także decydenci. Niezbędne jest
również autoryzowane źródło wiedzy, po którą
pacjenci będą mogli sięgnąć, zamiast „na ślepo”
szukać informacji w internecie – oceniła. 
•
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Ile jest szpitali w Polsce?
„Dokładnej liczby nie zna dziś
ani Ministerstwo Zdrowia, ani NFZ”
– Aby stawiać tezę – dość często powtarzaną
w debacie publicznej – według której w Polsce
mamy zbyt dużo szpitali, trzeba byłoby najpierw
określić, ile ich w ogóle jest w naszym kraju.
Podejrzewam, że nie ma dzisiaj człowieka, który
gotów byłby się założyć, że wie to na pewno – mówi
Marcin Kuta, dyrektor Specjalistycznego Szpitala
im. E. Szczeklika w Tarnowie.

MONIKA CHRUŚCIŃSKA-DRAGAN

Szpitalnictwo wymaga przeglądu pod kątem
efektywności, bo dzisiaj placówki nierzadko dublują usługi medyczne w skali regionu i utrzymują oddziały bez ekonomicznego uzasadnienia.
Jak to zrobić, czy liczba szpitali w Polsce wymaga redukcji, czy lepszym rozwiązaniem byłaby
reorganizacja podmiotów i jakie są szanse na to,

że dumnie zapowiadana od kilku lat reforma
szpitalnictwa usprawni obecny system, zastanawiali się eksperci XVIII Forum Rynku Zdrowia.
Jak zwrócił uwagę jeden z prelegentów,
Marcin Kuta, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, aktualnie
nie tylko nie wiemy, ile dokładnie jest placówek

szpitalnych, ale też według jakich kryteriów i do
jakiej ich liczby mielibyśmy dążyć. Nie dysponujemy bowiem precyzyjną definicją „szpitala”.
– Takiej dokładnej liczby szpitali nie zna dziś
ani Ministerstwo Zdrowia, ani Narodowy Fundusz Zdrowia, ani parlamentarzyści, ani eksperci – dodaje.
Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości i zastępca przewodniczącego sejmowej
komisji zdrowia, przypomniał, że wprawdzie
w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej jest
zawarta definicja szpitala, jednak nie przystaje
ona do dzisiejszych czasów i należałoby ją uaktualnić. Na liczbę szpitali w regionie wpływ mają
natomiast samorządy i lokalne ambicje.
– Szpital tego podstawowego szczebla podlega
różnym naciskom. Właścicielem jest samorząd,
a rady powiatów, gmin czy sejmiki wojewódzkie
nie kierują się wyłącznie wiedzą ekspercką, ale

19

RY N E K Z D ROW I A
FINANSE I ZARZĄDZANIE

oczekiwaniami mieszkańców i lokalnymi ambicjami – tłumaczył Piecha.
Bernard Waśko: Wytrych w postaci
definicji szpitala nie jest nam potrzebny
Parlamentarzysta jest przeciwnikiem oferowania przez szpitale świadczeń, które wykonują dla
pojedynczych pacjentów, bo ich jakość zawsze
będzie niższa w porównaniu do wyspecjalizowanych, dysponujących bardziej doświadczoną
kadrą jednostek.
– Dla mnie takim wyzwaniem na dzisiaj jest
określanie jakości. Musimy określić, co jest jakością w POZ-ecie, co w ambulatoryjnej opiece
zdrowotnej, a co w przypadku szpitali. Dopiero
później, uwzględniając mapę świadczeń zdrowotnych oraz możliwości kadrowe i finansowe, należałoby mapę szpitali przebudowywać
– wskazał poseł.
Zdaniem Bernarda Waśki, wiceprezesa ds.
medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
aby transformować system, nie potrzeba wcale
redefiniować terminu ‘szpital’.
– Jeśli wiadomo, co trzeba zrobić w systemie,
w jaki sposób go transformować, to wytrych
w postaci definicji szpitala nie będzie nam potrzebny – uważa.
Przypomniał również, że zarówno samorządy,
jak i menedżerowie lecznic skutecznie podejmowali w przeszłości wiele działań zmieniających
strukturę szpitalnictwa na szczeblu lokalnym.
– Bez odwagi politycznej i zaangażowania samorządu lokalnego jest to oczywiście bardzo
trudne – przyznał.
Krzysztof Zaczek, prezes Szpitala Murcki
w Katowicach oraz wiceszef Związku Szpitali
Powiatowych Województwa Śląskiego, zwrócił
uwagę, że obok czynników politycznych i społecznych istotną rolę odgrywa ekonomia.
– Szpitale przekształcają się, otwierają oddziały czy profilują się nie dlatego, że takie ambicje
ma starosta czy dyrektor szpitala, ale dlatego, że
jeśli dotychczasowa działalność ewidentnie jest
deficytowa, to zarządzający ukierunkowują się
na lepiej wyceniane procedury czy specjalizacje
– podkreślił.
Argumentów przemawiających za tym, że siecią szpitali rządzą ambicje lokalne, nie podziela
do końca zaproszona do dyskusji Bernadeta
Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich.
– Były i cały czas są podejmowane działania
na poziomie lokalnym, które mają na celu racjonalizację zakresów świadczeń poszczególnych
szpitali, natomiast rzeczywiście budzi to czasami
opór lokalny, jak również opór polityków wyższego szczebla – zwróciła uwagę.
Przypomniała także, że w pakiecie zmian legislacyjnych, które przewidywał pierwotny projekt
ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, znalazły się również zapisy
nowelizujące ustawę o świadczeniach opieki
zdrowotnej, w myśl których minister zdrowia
mógłby w drodze rozporządzenia określać pew-
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Bolesław Piecha

Szpital tego podstawowego
szczebla podlega różnym naciskom.
Właścicielem jest samorząd,
a rady powiatów, gmin
czy sejmiki wojewódzkie nie kierują się
wyłącznie wiedzą ekspercką,
ale oczekiwaniami mieszkańców
i lokalnymi ambicjami.

ne standardy, jakie musiałby spełniać szpital,
żeby mógł w nim funkcjonować dany oddział.
– Jako Związek Powiatów Polskich nie oprotestowaliśmy tego. Starostowie na posiedzeniach
zarządu Związku wielokrotnie wypowiadali się,
że tego typu zapisy potencjalnie byłyby dobre.
Wskazywałyby bowiem, do jakiego poziomu dążymy – podkreśliła.
Zwróciła także uwagę, że Wojewódzkie Plany
Transformacji, za których przygotowanie odpowiadają wojewodowie, nie są dobrą podstawą do
jakiegokolwiek planowania lecznictwa szpitalnego w poszczególnych województwach. Powstawały bowiem bardzo szybko, nie uwzględniając
oddolnych głosów, nie są też jednolite w skali
całego kraju. – Ponadto, nawet po przyjęciu ich
przez ministra zdrowia, nadal nie mają żadnego
sprawczego charakteru – podsumowała.
Reforma szpitalnictwa. „Im bardziej
miękka, tym bardziej będzie fasadowa”
Odpowiedzią na problemy gnębiące lecznice,
eliminującą zwłaszcza dublowanie się lokalnie
usług medycznych i konkurowanie o personel,
miała być ustawa o modernizacji i poprawie
efektywności szpitalnictwa. Obecnie Ministerstwo Zdrowia opracowuje już kolejną nowelizację projektu.
Zgodnie z nowymi założeniami, zamiast
Agencji Restrukturyzacji Szpitali ma powstać
Fundusz Modernizacji i Poprawy Efektywności Szpitalnictwa, a zakładaną wcześniej kategoryzację A, B, C i D zastąpić klasyfikacja I-IV.
Marcin Kuta zwrócił uwagę, że oparcie poprzedniego projektu reformy na wskaźnikach
finansowych, kosztem rezygnacji z jakościowych
mierników, bardzo zawężyłoby i uprościło ocenę placówek.
– Obawiam się, że nowa wersja projektu, która
nie wiadomo jeszcze do końca jaka będzie, nie
posunie naszego systemu ochrony zdrowia we
właściwym kierunku. Im bardziej będzie miękka, im bardziej oparta na kompromisach, tym
bardziej będzie fasadowa. Dlatego że wprowadzanie prawdziwych zmian rodzi opór – tłumaczył.

Jak podkreślił, jest zwolennikiem takiego projektu, który umożliwiłby spojrzenie na polskie
szpitalnictwo z szerszej perspektywy. – Bezwzględnie połączył kwestie jakościowe z kwestią finansową – zaznaczył.
Bernadeta Skóbel wskazała natomiast, że
w poprzedniej wersji projektu zabrakło instrumentów, które zachęciłyby podmioty lecznicze
do współpracy oraz wsparłyby je w zakresie podejmowania działań inwestycyjnych.
– Jeśli zarządzający planują na przykład likwidację niektórych oddziałów, ale widzą, że jest
w regionie problem z opieką długoterminową
i chcieliby zmienić trochę profil swojej działalności, to byłoby dobrze, gdyby był instrument,
który rzeczywiście wsparłby ich w tym zakresie
– proponowała.
„Potrzebujemy funduszu,
który będzie wspierać”
Zdaniem Marcina Kuty należy także więcej wymagać od kadry zarządzającej. – Jeżeli oczekujemy lepszego poziomu zarządzania szpitalami, to
nie bójmy się powiedzieć tego, że kompetencje
kadry zarządzającej powinny być większe – podkreślił. – Nie twórzmy kryteriów, że trzeba zrobić MBA, ale dlaczego nie powiedzieć, że „jeżeli
chcesz prowadzić szpital, to zarządzaj wcześniej
choć 5 lat jakąś komórką organizacyjną w szpitalu” – dodał.
Prezes Polskiej Federacji Szpitali prof.
Jarosław J. Fedorowski przyznał, iż liczy na
to, że resort tworząc nowy projekt ustawy o modernizacji, położy większy nacisk na wsparcie
placówek.
– Potrzebujemy funduszu, który byłby nakierowany na wspieranie. Wspierajmy tam, gdzie
jest to potrzebne. Wspierajmy najpierw tych,
którzy są w najtrudniejszej sytuacji, bo nie możemy dopuścić do tego, aby zawaliła się opieka
szpitalna w danym regionie. Dopiero później
wypracujmy reformę – zasugerował.
Jak przypomniał, większość organizacji zrzeszających zarządzających szpitalami stoi na stanowisku, że w Polsce jest zbyt wiele specjalizacji
lekarskich i determinują one to, jak wyglądają
rodzime placówki.
Senator Wojciech Konieczny, dyrektor
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, obawia się z kolei, że reforma będzie cichą
próbą redukcji liczby lecznic i ich oddziałów.
– Z tym że nie nazywa się tego wprost – mówił.
Podobnie jak poseł Piecha nie sądzi, aby nowy
projekt był jeszcze w tym roku procedowany.
– System mamy w tej chwili rozchwiany i dotknięty nieszczęśliwą w realizacji ustawą (o podwyżkach w ochronie zdrowia – przyp. red.). Przeprowadzenie w tych warunkach reformy, która
ma stwarzać pozory porządkowania systemu,
raczej się nie uda. Zapewne zostanie odroczona.
Rządzący będą mieli obawy, czy taką reformę
wprowadzać. Cokolwiek by mówić, zakończy się
ona pogorszeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych – stwierdził senator. 
•
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Priorytety polityki lekowej 2023:
analiza efektywności tych terapii,
które już refundujemy
Kwestie dostępu do innowacji oraz priorytety w polityce lekowej na kolejny rok były
jednymi z tematów sesji „Polityka lekowa – nowe terapie, nowe wyzwania”.

LUIZA JAKUBIAK

– Polska jest lokalnym liderem, największym
krajem regionu. Ze względu na sytuację geopolityczną rola naszego kraju będzie się zmieniać.
I to już się dzieje, na przykład jeśli chodzi o technologie lekowe i skalę inwestycji. Jesteśmy na 11.
miejscu na świecie, jeżeli chodzi o liczbę badań
klinicznych prowadzonych w Polsce – wymienia

Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.
– Część firm prowadzi w naszym kraju duże
huby związane z badaniami klinicznymi, monitorowaniem działań niepożądanych, różnego
typu usługami, jak informatyczne czy księgowe.
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Łącznie dają zatrudnienie ok. 70 tys. osób. To
wkład w gospodarkę kraju, szczególnie że mówimy o wysokich technologiach i zaangażowaniu wykwalifikowanych pracowników – dodał.
Szef Infarmy podkreślił, jaka ogromna zmiana
nastąpiła w przeciągu ostatnich 10 lat: – Kiedy
sięgniemy pamięcią do pierwszej listy leków refundowanych po wejściu ustawy refundacyjnej
i popatrzymy na obecną, to skok jakościowy jest
ogromny. Ale patrząc, jak jeszcze wiele produktów czy wskazań czeka, by znaleźć się na listach,
to nadal mamy dużo do zrobienia. Warto pracować nad tym, by korzystny trend się nie zmienił.
Jedną ze składowych innowacji jest dostępność terapii. Ta dostępność w Polsce często jest
determinowana długością procesu refundacyjnego. – Obecne dane mówią, że od złożenia dokumentów do pełnej refundacji mija 520 dni. Ale
są też pozytywne przykłady, kiedy to się dzieje
szybciej – mówił Phil Krzyzek, dyrektor zarządzający firmy Merck, podając przykład leku
w raku pęcherza. Proces refundacyjny w tym
przypadku trwał 120 dni:
– To jest duży postęp. Dzisiaj mamy dyskusję
i dobrą współpracę z ministrem zdrowia, który
poświęcił dużo czasu i doprowadził do przyspieszenia tego procesu. To jest możliwe i jak widać
– może się odbywać szybciej.
Innym sposobem na przyspieszenie decyzji
refundacyjnych jest dostępność danych. – Badania kliniczne pozwalają na potwierdzenie bezpieczeństwa i efektywności klinicznej terapii,
ale gdy chodzi o decyzję refundacyjną, brane
są pod uwagę również inne kwestie, chociażby
dane dotyczące efektywności kosztowej. Chodzi
o odpowiedź na pytanie, czy te innowacje rzeczywiście przynoszą poprawę sytuacji pacjenta
– dodał szef firmy Merck w Polsce.
Szybka ścieżka refundacyjna jest możliwa
Kolejnym sposobem na przyspieszenie procesu
refundacyjnego jest Fundusz Medyczny. – Listopadowy wykaz leków refundowanych udowadnia nam, że istnieje możliwość wydania decyzji,
a właściwie rozstrzygnięcia ministra zdrowia,
w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. W tym
czasie lek jest oceniany i odbywają się negocjacje – mówił Paweł Mierzejewski, dyrektor ds.
relacji zewnętrznych, refundacji i cen w Gilead
Sciences.
Jest to tym większy sukces, że udostępnienie leku pacjentom następuje też 11 miesięcy
od dnia rejestracji europejskiej, nie tylko w nowym wskazaniu, ale w ogóle rejestracji leku po
raz pierwszy – wyjaśniał dyrektor Mierzejewski.
Podkreślał, że tak szybki proces refundacyjny to

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski
przedstawił plany resortu w zakresie polityki lekowej
na kolejny rok.
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sukces podmiotu odpowiedzialnego, ale przede
wszystkim administracji państwowej. Okazuje
się zatem, że jest to wykonalne.
– Oczywiście jest kilka składowych, które odpowiadają za ten sukces. Musi być niezaspokojona potrzeba medyczna, która staje się ważna
i priorytetowa dla decydentów. Lek musi uzyskać
status innowacyjności. Musi być też otwartość
podmiotu odpowiedzialnego do procesowania
tego leku w nowej formie, o głębokim RSS klinicznym. Niezależnie od tego wszystkiego są
pacjenci, którzy dostają terapię w tempie ekspresowym.
W zakresie Funduszu Medycznego są planowane zmiany. – Będzie większe finansowanie
i podniesienie z 5 na 10%. Będzie też finansowanie badań genetycznych dla dzieci i młodzieży
czy też dofinansowanie wyrobów medycznych,
sprzętu medycznego i oprogramowania – wymieniał Roman Topór-Mądry, prezes Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Kolejną zmianą jest wydłużenie czasu obserwacji efektu klinicznego z 2 do 4 lat. – Tu zahaczamy o problem rzeczywistego wpływu na
zdrowie wprowadzonych terapii: nowej cząsteczki albo świadczenia. Wiemy, że wprowadzenie do
refundacji nowej technologii jest być może początkiem procesu, a nie już zamknięciem sprawy.
Takie obserwacje w praktyce zawsze będą inne,
różne od badań randomizowanych, z różnych
powodów, np. dlatego, że nie będziemy w stanie
kontrolować wszystkich czynników zakłócających – wyjaśnił.
Monitorowanie efektywności klinicznej
Monitorowaniu efektów terapii służą rejestry.
Jak dodał szef AOTMiT, przed nami jest poprawa jakości Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT) i zwiększenie
ich funkcjonalności. – Chcielibyśmy, by można
było przedstawić dane po wprowadzeniu nowej
technologii: gdzie zyskujemy, jak bardzo zyskujemy, czy powinniśmy zmodyfikować pewne elementy organizacyjne, jeżeli nie widzimy oczekiwanego efektu, co należy zmienić w organizacji,
kwalifikacji lub innych obszarach, które mają
wpływ na proces leczenia.
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski
przedstawił plany resortu w zakresie polityki lekowej na kolejny rok. Przypomniał, że
w tym roku nastąpiła „ofensywa ilościowa”,
która pewnie jeszcze będzie widoczna na kolejnym obwieszczeniu. – Natomiast w przyszłym roku planujemy skupienie się bardziej
na analizie efektywności tych terapii, które
już refundujemy.
– Co do efektywności klinicznej – w porównaniu do badań klinicznych – planujemy, że istotne dane z Systemów Monitorowania Programów Terapeutycznych będziemy przekazywali
jako dostępne dla interesariuszy, dla firm farmaceutycznych. Pracujemy z AOTMiT, mamy
też bardzo dobrą współpracę z informatykami,
analitykami po stronie Narodowego Fundu-
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szu Zdrowia, którzy jednocześnie współpracują
z Centrum e-Zdrowia – dodał.
Kolejnym wyzwaniem, które czeka na dalsze
działanie, jest obszar chorób rzadkich. – Vertex jako firma globalna i innowacyjna, która
działa w obszarze chorób rzadkich, poszukuje
nowych cząsteczek, żeby wprowadzać je na rynek. Dlatego bacznie obserwujemy sytuację na
polskim rynku. Doceniamy to, co się wydarzyło
w ostatnim czasie, zarówno jeśli chodzi o decyzje
dotyczące poszczególnych leków, jak też zmian
systemowych – mówił Marek Macyszyn, dyrektor generalny w Polsce i Czechach Vertex
Pharmaceuticals.
Pod koniec ubiegłego roku opublikowano
Plan dla chorób rzadkich na lata 2021-2023.
– Teraz jest czas na etap wdrożenia. Mamy
tam zapisy dotyczące zwiększenia dostępu do
terapii w chorobach rzadkich, konkretne rozwiązania, takie jak podwyższenie progu efektywności kosztowej czy wprowadzenie bardziej
zaawansowanych instrumentów dzielenia ryzyka – dodał.
Jest też kwestia takich elementów jak analiza wielokryterialna, dostęp do diagnostyki genetycznej i jej finansowania oraz organizacja
systemu, czyli stworzenie centrów eksperckich
dla chorób rzadkich.
Budżet refundacyjny na 2023 rok
– Dynamika w refundacji leków innowacyjnych
zdecydowanie wzrosła w ostatnich dwóch latach. To najwięcej przyjętych nowych molekuł
na przestrzeni ostatnich 10 lat. Rynek badań
klinicznych również rozwija się bardzo dynamicznie. Polska jest piątym pod względem rekrutacji pacjentów rynkiem na świecie – oceniła
Aniela Hejnowska, general manager z firmy
IQVIA Poland.
Spotkanie było również okazją do przyjrzenia
się, jak wyglądają wydatki na zdrowie w Polsce
i u naszych sąsiadów, szczególnie uwzględniając
fakt, że przez ostatnie 2 lata państwa musiały
radzić sobie z epidemią COVID-19. – Jeśli spojrzymy na wydatki PKB per capita, to we wszystkich krajach naszego regionu wzrosły między
16 a nawet 40%. W Polsce ten wzrost był na
poziomie niecałych 4%. Pytanie dlaczego? – zastanawiała się ekspert.
Spada też z roku na rok wysokość Centralnego
Budżetu Refundacyjnego na tle kosztów świadczeń gwarantowanych. – Z 16,5% w 2015 roku
w proponowanym budżecie na 2023 rok spadamy do 13,2%. Jest to odwrotnym trendem
do tego, co widzimy w innych krajach w naszym regionie. Patrząc na budżet planowany
na 2023 rok, jest zaskakujące, że przewidziane
wydatki na refundację apteczną spadają o 20%,
przy planowanym wzroście ze składki o 10%.
W tym roku wzrost wydatków na refundację
apteczną był na poziomie prawie 10%. Prognozujemy, że w kolejnym roku to będzie około 8%.
Jak to ma się w planach na 2023 rok? – przedstawiła wyliczenia Aniela Hejnowska.

Pod koniec ubiegłego roku opublikowano Plan dla chorób rzadkich
na lata 2021-2023. Jak przebiega wdrażanie go w życie?

Widzimy zmniejszanie się środków
na refundację apteczną
Do kwestii podziału budżetu refundacyjnego odniósł się również Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków:
– Całkowity budżet na refundację to pewna część
wszystkich wydatków na zdrowie. W związku
z tym powinien rosnąć wraz z tymi wydatkami.
Ale nie rośnie tak szybko, jak powinien. To jest
niepokojące.
– Po drugie widzimy zmniejszanie się środków na refundację apteczną. To także jest niepokojące. Bo z jednej strony cały czas mówimy
o programach lekowych i bardzo dobrze, że nastąpił w nich przełom – przez wiele lat mieliśmy
zbyt mało refundowanych leków innowacyjnych.
Zestawmy to z tym, co się dzieje w refundacji
aptecznej. W programach lekowych refundacja
wzrosła o kilka miliardów. W ten sam sposób
nie rośnie refundacja apteczna. Widzimy więc
pewną rozbieżność.
Wyzwaniem dla nas jest to, że początkiem
procesu jest refundacja w programie leku innowacyjnego, potem ważnym etapem jest sprawdzanie efektywności i ciągłe weryfikowanie, czy
nadal nam się to opłaca, a kolejnym elementem,
ważnym z punktu widzenia pacjenta, jest to,
kiedy ta wyłączność się kończy, wchodzi konkurencja generyków i biosymilarów. One są kolejnym przełomem, bo wtedy zwykle zwiększa
się zakres wskazań refundacyjnych i dostęp do
terapii – wyjaśniał prezes Kopeć.
Organizacja świadczeń
priorytetem resortu zdrowia
Jak przyznał wiceminister zdrowia Maciej
Miłkowski, część refundacji w aptece jest dla
pacjentów i resortu bardzo istotna: – W przyszłym roku będziemy zwracali uwagę bardziej
na refundację apteczną. Jest planowany wzrost
podstawy limitu do 25% i bardzo istotny koszt
podwyżki marż aptecznych i hurtowych.
Odniósł się też do pytań o efektywność pozalekową systemu, wspominając m.in. ustawę o jakości: – To jest to, o czym mówił minister Krzysztof
Łanda: kolejki są świadczeniem nieefektywnym
kosztowo. Jeśli pacjent ma wskazania do operacji, do leczenia, to powinien mieć je zapewnione
jak najszybciej. To jest ta efektywność, która jest
dużo bardziej skuteczna niż leczenie pacjenta
w czwartym stadium nowotworu.
– Dlatego też chcemy się w przyszłym roku
skupić na wzmocnieniu nie tylko programów
lekowych, ale też organizacji świadczeń, które
są związane z kwalifikacją do programu lekowego, z monitorowaniem tego programu, z diagnozowaniem. To jest jeden z najistotniejszych
elementów systemu – podkreślał.
•

Nowe e-wydanie

https://rynekzdrowia.publuu.com/
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Eksperci o stanie e-zdrowia w Polsce.
Jaką diagnozę stawiają?
Pandemia koronawirusa sprawiła, że nastąpił rozwój e-usług w sektorze ochrony
zdrowia w Polsce. Wciąż jednak jest sporo do zrobienia. – Jako kraj i społeczeństwo
przeszliśmy bardzo szybką transformację cyfrową, która daje nam dobrą
pozycję wyjściową do całkiem nowych e-usług i do pewnego redefiniowania
e-zdrowia – zauważa Rafał Włach, dyrektor sprzedaży CompuGroup Medical Polska.

SZYMON BIJAK

Zaliczyliśmy spektakularny
skok cywilizacyjny
‒ Jest jeszcze duże pole do zagospodarowania,
jeżeli chodzi o e-usługi w Polsce, chociaż zaliczyliśmy w trakcie pandemii spektakularny
skok cywilizacyjny w tym zakresie. Pandemia
wymusiła pewne zachowania ze strony pa-
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cjentów ‒ przyznał Krzysztof Płaciszewski,
zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych
i inżynierii medycznej Centralnego Szpitala
Klinicznego MSWiA w Warszawie.
Podczas tegorocznego Forum Rynku Zdrowia
nie zabrakło debaty dotyczącej e-zdrowia. Prelegenci diagnozowali obecny stan usług w Polsce,
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dyskutowali o zarządzaniu placówką medyczną
przy informatycznym wsparciu czy oczekiwaniach na przyszłość.
Marcin Węgrzyniak, ekspert ds. ochrony
zdrowia w firmie Pentacomp Systemy Informatyczne SA, stwierdził, że pandemia była „katalizatorem” wszelkich tego typu działań.
— Nie było także sporów w środowisku medycznym. Przed e-receptą wdrożone zostały
e-zwolnienia i w trakcie pierwszych przymiarek
wszystkie ryzyka się zmaterializowały. Wszystkie spory, które miały wybuchnąć, wybuchły.
Dlatego też kwestia jakości przygotowania danego wdrożenia jest na pewno kluczowa ‒ podkreślił Węgrzyniak.
Ekspert ds. ochrony zdrowia zwrócił uwagę
na to, że sensownie przygotowano się od strony
działań towarzyszących, które są równie istotne.
– Chodzi o programy szkoleniowe oraz – w mojej ocenie najważniejsze – zachęty finansowe, żeby
korzystać z nowych e-usług. To jest dość sprawdzony sposób. Tak to funkcjonuje w zwykłej medycynie i przełożenie tego modelu na e-usługi po
prostu się sprawdza. W wielu krajach, również
w Polsce, jest to realizowane w ten sposób, że regulator rozsypuje pieniądze po tych ścieżkach, po
których chce, żeby podmioty lecznicze nimi podążały. Analogicznie zostało to przygotowane przy
e-recepcie, jak i przy kolejnych e-usługach. To
jest na pewno coś do powielenia przy każdym
kolejnym wdrożeniu – dodał Marcin Węgrzyniak
w trakcie Forum Rynku Zdrowia.
Jako kraj i społeczeństwo przeszliśmy
bardzo szybką transformację cyfrową
Podczas debaty padło pytanie: gdzie byśmy byli,
jeśli chodzi o rozwijanie tego typu usług, gdyby
pandemia koronawirusa nie nadeszła?
– Spowodowała całkowitą zmianę sposobu, w jaki ludzie patrzą na dostępność usług.
W pierwszej fazie pandemii zostaliśmy zamknięci
w domach. Mimo to nasze zapotrzebowanie na
kontakt z systemem ochrony zdrowia nie zmalało.
Przecież nagle nie przestaliśmy chorować na inne
choroby niż COVID-19. W związku z tym ludzie
samoczynnie zaczęli szukać sposobów kontaktu z systemem. Dlatego też szybciej akceptowali
usługi, które zostały przygotowane – jasno podkreślił Rafał Włach, dyrektor sprzedaży CompuGroup Medical Polska. Dodał jednocześnie, że
jako społeczeństwo jesteśmy dość nieufni wobec
nowych technologii, ale w związku z pandemią
musieliśmy zmienić swoje nastawienie.
– Uważam, że jako kraj i społeczeństwo przeszliśmy bardzo szybką transformację cyfrową,
która daje nam dobrą pozycję wyjściową do całkiem nowych e-usług i do pewnego redefiniowania e-zdrowia – podsumował Włach.
Czy można powiedzieć, że system
e-zdrowia w Polsce jest już w pełni
dojrzały?
– Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy dojrzałość. Dojrzałość systemów to jest jedna rzecz,

natomiast druga to dojrzałość rynku czy użytkowników – w ten sposób swoją wypowiedź rozpoczął Rafał Dunal, pełnomocnik zarządu Grupy Konsultant IT, prezes CloudiMed i wiceprezes
zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej.
— Ostatnio CeZ opublikowało raport, w którym stwierdzono, że 70 czy 80% podmiotów ma
narzędzia do generowania elektronicznej dokumentacji medycznej i raportowania zdarzeń
medycznych. Natomiast procent wykonywania
tych czynności jest znacznie mniejszy. Ta dojrzałość to nie tylko systemy informatyczne, bo
technicznie wszyscy jesteśmy gotowi. Istotne
jest zbudowanie tej świadomości, wytłumaczenie naszym użytkownikom, dlaczego to powinno
nastąpić. Tutaj jest jeszcze bardzo dużo pracy do
wykonania – podkreślił Rafał Dunal.

Marcin Węgrzyniak

Przed e-receptą wdrożone zostały
e-zwolnienia i w trakcie pierwszych
przymiarek wszystkie ryzyka się
zmaterializowały. Wszystkie spory, które
miały wybuchnąć, wybuchły. Dlatego też
kwestia jakości przygotowania danego
wdrożenia jest na pewno kluczowa.

Problemy z systemami informatycznymi.
„U zarania nie były tworzone dla lekarza
czy pielęgniarki”
– Wkładamy naprawdę olbrzymi wysiłek w to,
żeby systemy były coraz lepsze, nowocześniejsze,
miały przyjaźniejsze funkcjonalności – podkreślał Krzysztof Groyecki, wiceprezes zarządu
Asseco Poland SA.
– Niestety nie mamy wystarczających źródeł
finansowania i tyle czasu, żeby reagować na
bardzo słuszne uwagi użytkownika końcowego,
czyli szpitala. Aktualnie prowadzimy w firmie
dyskusję na temat tego, w jaki sposób złamać
ten schemat? Zdecydowaliśmy, że przyszły rok
to będzie rok jakościowej zmiany w systemach
informatycznych i przestawienie się na stronę
lekarza oraz pacjenta – dodał Groyecki.
– Systemy informatyczne u zarania były tworzone nie dla lekarza i nie dla pielęgniarki. Po
prostu. Dzisiaj zmiana tego podejścia jest trudna. System przeszkadza w pracy – mówił podczas debaty zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych i inżynierii medycznej Centralnego
Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
Przedstawiciele firm informatycznych przyznawali również, że wina leży także po stronie
pracowników, którzy nie są wystarczająco wyszkoleni. Albo po prostu się tym nie interesują
i są oporni, jeśli chodzi o poszerzanie wiedzy.
– Jeśli uruchomimy szkolenie, to jest zauważalna bardzo niska frekwencja. Jeśli już ktoś
przyjdzie, to tylko dlatego, że został przymuszony. Potrzebna jest zmiana myślenia pracowników służby zdrowia – otwarcie przyznał
Marcin Romanowski, prezes zarządu Comarch Healthcare.
Informatyka i brak
odpowiedniego finansowania
„Informatyka musi kosztować” – to stanowisko
podkreślano w trakcie debaty o e-zdrowiu kilkakrotnie. Zaproszeni eksperci dodawali także,
że mamy do czynienia z niedofinansowaniem
sektora IT w ochronie zdrowia.
– W podmiotach leczniczych kadry informatyczne nie są w stanie zająć się wszystkimi
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– Systemy informatyczne u zarania były tworzone
nie dla lekarza i nie dla pielęgniarki. Po prostu.
Dzisiaj zmiana tego podejścia jest trudna. System przeszkadza
w pracy — mówił Krzysztof Płaciszewski.

rzeczami, którymi powinny, bo tych zadań jest
bardzo dużo. Poziom nakładów na IT w ochronie zdrowia w Polsce odbiega od tego, który jest
w krajach zachodnich – nie miał wątpliwości
Marcin Węgrzyniak.
Debata zeszła także na temat współpracy
między podmiotami medycznymi a firmami
informatycznymi, które odpowiadają za dostarczanie systemów.
– Potrzebna jest współpraca podmiotu leczniczego z firmą informatyczną, ale nieodzowny
i absolutnie kluczowy jest udział użytkownika
końcowego w takich przedsięwzięciach. Bez niego przecież tego nie zrobimy – stwierdził Krzysztof Płaciszewski.
Raportowanie zdarzeń medycznych.
„Ten system też się upowszechni”
W trakcie dyskusji pojawił się także temat raportowania zdarzeń medycznych. Przypomnijmy, że przepisy w tym względzie weszły w życie
w lipcu ubiegłego roku. Według danych okazało
się, że tylko 23 tys. ze 180 tys. podmiotów rejestrowało przynajmniej jedno zdarzenie dziennie.
– To zdecydowanie niewystarczająco. Natomiast proszę też pamiętać, że to wynika z wie-

lu przyczyn. Nasi lekarze, pracownicy ochrony zdrowia dość mocno informatyzowali się
w ostatnim czasie – odpowiedział Jakub
Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
– Ten system też się upowszechni. Pewnie
istnieją jeszcze jakieś techniczne problemy.
Wiem, że na początku były problemy dotyczące usuwania jakichś błędów przy raportowaniu.
Kiedy chciało się cokolwiek zmienić, to cały
raport się „wysypywał”. To są więc pierwsze
koty za płoty. Tak zawsze jest przy nowych
narzędziach, które wprowadzamy – dodał Kraszewski.
Jeśli więc wdrożona e-usługa nie działa od
razu i podmioty niekoniecznie chętnie z niej
korzystają, a przed nami kolejne zmiany w tym
obszarze, to czy można spodziewać się kolejnych
utrudnień?
– Są dwa aspekty. Pierwszy dotyczy tego, że
nie stworzono silnej i wewnętrznej potrzeby,
a drugi – że być może trzeba się zastanowić nad
jakimś celowanym wdrożeniem. Może idziemy
zbyt szeroko. Być może trzeba sobie wziąć taką
przysłowiową receptę, zdefiniować ją i konsekwentnie jakiś dokument elektroniczny w danym kwartale, półroczu czy roku bezwzględnie
wdrożyć – odpowiedział Groyecki.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2023 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia planuje rozliczać placówki medyczne na podstawie danych
o raportowaniu zdarzeń. Czy jesteśmy na to
gotowi?
– Tak, ale to jest proces i wydaje się też, że
1 stycznia jest datą krytyczną. Nie wiem, czy nie
lepiej przesunąć ją na przykład na 10 stycznia
– przyznał Marcin Romanowski, prezes zarządu Comarch Healthcare.
– A czy nie byłoby sensowniejsze przesunięcie tego terminu o 2-3 miesiące, a nie tylko o te
przykładowe 10 dni? – dopytywał moderujący
sesję Tomasz Klyta z PortalSamorzadowy.pl.
– Musi być jakiś termin graniczny, ale też,
jak to było z elektroniczną dokumentacją medyczną, nie powinno się od razu nakładać kar,
bo to proces rozbiegowy. Generalnie pilotaże, które trwają, są dobrym podejściem, gdyż
można pewne rzeczy sobie przetestować. Natomiast w skali całego kraju musimy dać sobie
chwilkę na okres przejściowy – odpowiedział
Romanowski.
E-zdrowie i plany na przyszłość
Co przed nami? Dyrektor Paweł Kikosicki zapowiedział, że już niebawem zostanie opublikowana strategia Centrum e-Zdrowia.
– Ona na dniach – myślę, że w połowie listopada – pojawi się na naszej stronie i będzie można również zgłosić do niej uwagi. To jest jakby
kaskadowo zejście niżej. Mamy już ministerialny program e-zdrowia. Teraz będziemy chcieli
przedstawić naszą strategię, kierunek, w którym będzie podążać nasza instytucja – podkreślił w trakcie debaty.
•
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Krajowa Sieć
Onkologiczna.
„To będzie ustawa
o jakości w onkologii”
Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma wejść w życie
w całym kraju od 1 stycznia 2023 r. – Choć czas,
który do tego momentu pozostaje, wydaje się krótki,
to projekt ustawy zawiera pewne bezpieczniki
w postaci okresów przejściowych – mówi były
wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

IWONA BĄCZEK

Jak wskazywał podczas sesji „Onkologia – organizacja leczenia” prof. Adam Maciejczyk,
dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii,
Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu,
przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii,
nie ma innej drogi, jak poprawa dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej.

cjenta i mierzeniu tych procesów. Pamiętajmy również, że wdrażamy w Polsce europejskie
standardy kompleksowej opieki onkologicznej
iPAACK, a te są spójne z KSO. Najważniejszym celem Sieci pozostaje walka z nierównością w dostępie do kompleksowej opieki onkologicznej, ale właśnie dlatego musimy wiedzieć,
jak pacjenci z mniejszych miejscowości są diagnozowani i leczeni w poszczególnych typach
nowotworów – wyjaśniał prof. Maciejczyk.
Mówił również o trudnościach, których można się spodziewać we wdrażaniu Sieci w całym
kraju.
– Potrzebujemy danych, na podstawie których możemy realnie ocenić sytuację. Musimy
się także nauczyć odpowiednio je raportować,
w określonym schemacie i momencie. W innym
przypadku dane są bezużyteczne. Musi także
powstać repozytorium badań histopatologicznych. Rozpoczęliśmy już w tej sprawie współpracę z Centrum e-Zdrowia. Mam nadzieję, że
zdążymy do początku przyszłego roku – wymieniał ekspert.
Jak podkreślał, mamy obecnie do czynienia
z rozfragmentowaniem nie tylko opieki onkologicznej, ale także odpowiedzialności, która się
z nią wiąże. Działania w ramach Sieci muszą
to zmienić.

Jeśli chcemy mieć lepsze wyniki leczenia,
musimy się lepiej zorganizować

Onkologia poddała się
wiwisekcji jakościowej

– Tylko dzięki temu uzyskamy lepsze wyniki leczenia. Jeśli chcemy je mieć, musimy się lepiej zorganizować. Temu służy KSO – podkreślał ekspert.
– W KSO skupiamy się na analizie całego
procesu diagnostyczno-terapeutycznego pa-

Prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, wskazywał, że w pilotażu KSO onkologia, jako pierwsza specjalność w Polsce, poddała się wiwisekcji
jakościowej.
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– Raportujemy wskaźniki i taka bieżąca ocena tego, co należy poprawić i monitorować, ma
kolosalną wartość. Z kolei dzięki koordynatorom opieki onkologicznej pacjent przestał
być w końcu „wolnym elektronem”, który odbija się od zamkniętych drzwi szpitali – mówił
prof. Góźdź.
Zaznaczył, że KSO jest otwarta dla wszystkich
– liczba pacjentów z nowotworami złośliwymi
jest tak wielka, że ośrodki onkologiczne same
sobie nie poradzą.
Prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach,
konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii
onkologicznej, nie ukrywał, że braków i problemów, które powinna wyeliminować Sieć, nie
brakuje.
– W poradniach i klinikach Narodowego Instytutu Onkologii skupiają się jak w soczewce
najtrudniejsze przypadki, które trafiają do nas,
ponieważ nie są optymalnie leczone gdzie indziej – zauważył.
Prof. Składowski ocenił również, że najlepiej
przygotowana do funkcjonowania w Sieci, ze
wszystkich podstawowych dyscyplin onkologicznych, jest radioterapia.
– W Polsce mamy 50 ośrodków radioterapii, rozłożonych równomiernie w całym kraju.
Sprzęt jest sukcesywnie wymieniany na nowy
i obecnie mamy już ok. 170 przyspieszaczy uniwersalnych, co zapewnia w zasadzie nieograniczony dostęp dla wszystkich potrzebujących
leczenia. Niepokojące jest natomiast, że nie
zwiększa się liczba specjalistów. Już dziś wielu
z nich pracuje w kilku ośrodkach – podkreślał
konsultant krajowy.
Kompleksowość może być
świadczona przez kilka podmiotów
Jak mówił Paweł Paczkowski, prezes zarządu NU-MED, placówki tej Grupy działają zarówno w dużym mieście – w Katowicach – jak
i w mniejszych miejscowościach, na obszarach
trzech powiatów. Prezes Paczkowski podzielił
się podczas sesji doświadczeniami wynikającymi z tej specyfiki.
– Grupa NU-MED powstała w 2015 r. i od
razu musieliśmy się nauczyć funkcjonowania
w realiach kompleksowości i koordynacji leczenia, co wpisuje się mocno w ideę Sieci onkologicznej. Należy podkreślić, że kompleksowość
może być świadczona przez kilka podmiotów
i jeśli zapisy ustawy o KSO tego nie uwzględnią, może zostać zaprzepaszczony kapitał wypracowany w wielu powiatach – ocenił Paweł
Paczkowski.

Sławomir Gadomski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia w latach 2018-22

Rzecz w tym, byśmy zaczęli
walczyć z mitami, np. takimi,
że ośrodki akademickie mają
lepszą chirurgię onkologiczną
niż centra onkologii lub na odwrót.
W KSO chodzi o to, aby każdy
ośrodek był oceniany w oparciu
o ten sam katalog mierników
– wyjaśniał Sławomir Gadomski.

– Ze względu na bardzo niską świadomość dotyczącą nowotworów, jaką widzieliśmy w małych
miejscowościach, naszą kompleksowość rozpoczęliśmy od edukacji, od rozmów z licealistami,
poprzez których chcieliśmy trafić do ich rodzin.
Po wielu miesiącach udało nam się przekonać
lokalne społeczności, że nowotwór nie musi
oznaczać wyroku, a szpital onkologiczny może
oferować realną pomoc – mówił prezes zarządu
NU-MED.
– Kolejnym etapem kompleksowości była
profilaktyka – programy oferowane przez resort zdrowia, NFZ czy środki europejskie. Także
i tutaj, aby zwiększyć zgłaszalność, musieliśmy
szukać wsparcia w lokalnych organizacjach, takich jak np. koło gospodyń wiejskich – dodał.
Jak wyjaśniał Paweł Paczkowski, Grupa
NU-MED poświęciła też wiele czasu na szkolenie lekarzy POZ, którzy podkreślali, że pracując w małych miejscowościach, są pozbawieni
wsparcia specjalistów w opiece nad pacjentem
onkologicznym – także tym po leczeniu.
– W realiach naszej pracy wyraźnie widzimy
też dwa światy: ten merytoryczny, medyczny
oraz drugi – administracyjny. Aby kompleksowość i koordynacja umieszczone w określonych
ranach czasowych przyniosły nam sukces, ważne
będą ustawowe zapisy o Sieci, które taką szansę
będą ze sobą niosły – podkreślał Paweł Paczkowski.
Ustawa o KSO będzie ustawą
o jakości w onkologii
Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia w latach 2018-22, przekonywał, że choć do Krajowej Sieci Onkologicznej przylgnęły słowa „kompleksowość” i „koor-

Prof. Krzysztof Składowski ocenił, że najlepiej przygotowana
do funkcjonowania w Sieci ze wszystkich podstawowych
dyscyplin onkologicznych jest radioterapia.
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dynacja”, to w jego ocenie ustawa o KSO będzie
ustawą o jakości w onkologii.
– Dla mnie, jako dla byłego wiceministra zdrowia nadzorującego do niedawna ten obszar, był
to najważniejszy aspekt – zaznaczył.
– Rzecz w tym, byśmy zaczęli walczyć z mitami, np. takimi, że ośrodki akademickie mają
lepszą chirurgię onkologiczną niż centra onkologii lub na odwrót. W KSO chodzi o to, aby
każdy ośrodek był oceniany w oparciu o ten
sam katalog mierników – wyjaśniał Sławomir
Gadomski.
Przypomniał, że nie ma wprawdzie barier
wejścia do Sieci, która ma być otwarta dla
wszystkich ośrodków, ale istnieją bariery wyjścia z Sieci.
– Jeśli placówka nie będzie realizowała świadczeń o jakości wynikającej z mierników i nie
uda się zmienić tej sytuacji poprzez plan naprawczy – oznacza to wyjście z Sieci. To bardzo
propacjenckie podejście, choć z punktu widzenia
samych ośrodków może się wydawać brutalne
– nie ukrywał były wiceminister zdrowia.
Przywołał też jedną z obaw, które pojawiają
się w środowisku w związku z KSO – chodzi
o przekonanie, że największe ośrodki onkologiczne będą chciały zawładnąć rynkiem onkologii i wszyscy pacjenci trafią do grupy placówek
o najwyższym stopniu referencyjności.
– Po pierwsze – pacjentów onkologicznych
jest zbyt wielu, by było to możliwe, po drugie
ośrodki z grupy SOLO III mają być nie tylko
wzorem dla innych, ale także służyć im pomocą, włączając się w decyzje terapeutyczne. To
daje możliwość koordynacji, której wcześniej
brakowało, możliwość przekazania pacjenta
do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności
i krótkiej ścieżki do tego ośrodka – wymieniał
Gadomski.
– KSO ma także pomóc kształtować ważny
obszar, jakim jest profilaktyka nowotworów.
Ośrodki z poziomu SOLO III czy SOLO II także powinny realizować wiele zadań z zakresu
profilaktyki i edukacji pacjentów, ale obecnie
wygląda to różnie. Pozytywnym przykładem
może być Świętokrzyskie Centrum Onkologii
w Kielcach, co nie zmienia faktu, że spora część
placówek tych zadań nie realizuje. Tymczasem
o kompleksowości musimy myśleć szerzej, nie
tylko w aspekcie chemioterapii, radioterapii
i chirurgii onkologicznej – argumentował Sławomir Gadomski.
– Jeśli natomiast chodzi o wejście KSO w życie w całym kraju od stycznia 2023 r., choć czas
wydaje się krótki, to ustawa ma pewne bezpieczniki w postaci okresów przejściowych. Sama
ustawa zawiera katalog działań, które mają nastąpić, m.in. rozporządzenie ministra zdrowia
o miernikach jakości czy o dodatkowych kryteriach kwalifikacji na określony poziom Sieci.
Przed towarzystwami onkologicznymi jeszcze
ogrom pracy, ponieważ są to projekty trudne
i budzące wiele dyskusji w środowisku – podkreślał. 
•

N R 6 (178) / 2022 LI STO PA D - G R U DZ I E Ń

RY N E K Z D ROW I A
FA R M A C J A

Do refundacji wejdą nowe leki.
Będzie też lista krytycznych substancji
czynnych. Co z kryzysem?

Przemysł farmaceutyczny: jaka jest jego rola w gospodarce polskiej i światowej, jakie
zmiany zachodzą w rodzimej farmacji? Wiceminister zdrowia zapowiedział wejście
nowych leków do refundacji, a przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii
– stworzenie listy krytycznych substancji czynnych. Z kolei przedstawiciele branży
mówili o kryzysie energetycznym i lekowym.
KATARZYNA MIECZKOWSKA

Jak przyznał wiceminister zdrowia Maciej
Miłkowski, „parę rzeczy się wydarzyło”, jeśli chodzi o wzmocnienie produkcji leków na
terenie kraju i zapewnienie pełnej dostępności leków najważniejszych dla społeczeństwa.
W ocenie wiceministra widać to na przykładzie niedawno ogłoszonej listy leków refundowanych.

– Tam jest dużo zmian w programach lekowych, ale również są drobne rzeczy związane
z produkcją leków w Polsce – zaznaczył.
– Większość leków innowacyjnych w programach lekowych w Polsce to nie są te leki produkowane, ale jeśli chodzi o leki generyczne, to
w najbliższych latach mamy dużo zmian – zapowiedział. – Wiele leków kończy okresy wy-
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Maciej Miłkowski,
wiceminister zdrowia

Wiele leków kończy okresy wyłączności,
będą mogły być refundowane
leki generyczne. Leki produkcji
polskiej mają priorytet.

łączności, będą mogły być refundowane leki generyczne. Leki produkcji polskiej mają priorytet
– poinformował.
– Przez ostatnie lata, w trakcie mojego
urzędowania, zmniejszyliśmy udział wydatków sektora zdrowia na polską produkcję
poprzez bardzo mocno zwiększone obejmowanie refundacją leków innowacyjnych. Tego
oczekują pacjenci, ale z drugiej strony trzeba
ten rozdźwięk na pewno zatrzymać i zaczęliśmy nad tym pracować już teraz – podsumował.
Będzie lista krytycznych
substancji czynnych
Marlena Tryka, dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, odniosła
się do kwestii produkcji substancji czynnych
w Polsce.
– Dane, którymi dysponujemy, i analizy, które
przeprowadziliśmy dzięki uprzejmości między
innymi Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, wskazują, że w Polsce są 33 podmioty, które zajmują się produkcją substancji czynnych.
Wiemy, że produkcja substancji czynnych składa
się z różnych etapów. Mówiąc o 656 substancjach, mówimy w ogóle o tym, jakie substancje
są produkowane w Polsce, natomiast przechodząc do 171 substancji, to są substancje, których
etap wytwarzania w Polsce nie obejmuje tylko
tej końcowej fazy, a również wcześniejsze. Możemy mówić, że te substancje są wytwarzane
w Polsce w pełni.
– Mówiąc o tych substancjach na podstawie
informacji, którymi dysponujemy w Ministerstwie Rozwoju, nie jesteśmy w stanie określić,
które z tych substancji są wykorzystywane
w produkcji w Polsce, które są przekazywane
na eksport, które są stosowane do produkcji leków generycznych, które do ziołowych, które do
weterynaryjnych – wyjaśniała. – Jak w każdych
analizach, różne jest podejście do klasyfikacji
danych i następnie wyciąganie z nich wniosków
– zaznaczyła.
Zapowiedziała, że resort planuje wykonać
jeszcze w tym roku analizę krytycznych substancji aktywnych.
– Będziemy określali listy krytycznych
substancji aktywnych poprzez zbadanie zastosowania ich w konkretnych produktach
farmaceutycznych, także biorąc pod uwagę
dynamikę zastosowania tych leków, biorąc pod
uwagę też pewnego rodzaju unikatowość, czyli to, w jaki sposób rynek będzie się rozwijał
oraz na jakie substancje czynne będzie zapotrzebowanie na przestrzeni następnych lat.
Mając te dane, będziemy zestawiać je z obrazkiem z dziś: jakie substancje czynne obecnie
produkujemy w Polsce, mające zastosowanie
do tych najbardziej kluczowych leków, jakie
są importowane i dzięki temu nasza wiedza
na ten temat będzie znacznie bardziej pełna
– mówiła.
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Produkcja leków to branża strategiczna.
„Producenci drżą ze strachu, co dalej”
Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia Adamed
Pharma SA, zwróciła uwagę na zjawisko perfect storm.
– To są wszystkie czynniki, które złożyły się
w jednym momencie i które powodują, że jesteśmy na krawędzi kryzysu gospodarczego – to
też w tej chwili jest odmieniane przez wszystkie
przypadki nie tylko w Polsce, ale też w Europie.
– Polska gospodarka stoi sektorem prywatnym: tysiące firm prywatnych walczą każdego
dnia o przetrwanie, o zatrudnienie, o inwestycje,
o rozwój. To, czy gospodarka będzie się rozwijać,
czy te firmy będą inwestować, zależy od tego, czy
mają poczucie stabilności, zaufania, pewności
i współpracy z agendami rządowymi. Niestety,
w tej chwili to zaufanie maleje – nie tylko do
rządu, ale w ogóle do całej sytuacji, która się
dzieje – podkreśliła.
Zaznaczyła też, że branża farmaceutyczna „nie
na wszystkich poziomach i nie we wszystkich
gremiach jest uznawana za strategiczną”. Przypomniała, że Komisja Europejska już w lipcu
2020 roku uznała tę branżę za strategiczną, także pod kątem dostępności prądu, gazu, kwestii
łańcuchów dostaw.
– Firmy w Polsce, zakłady farmaceutyczne
są na liście infrastruktury strategicznej, natomiast proces produkcji leków nie jest uznany
jako proces strategiczny – co oznacza, że fabryka
jest objęta tą listą, ale już kwestie dostarczenia
prądu, gazu, mobilizacji pracowników nie są i za
każdym razem, kiedy słyszymy o takich zagrożeniach, myślę, że wszyscy producenci drżą ze
strachu, co się dalej wydarzy – zauważyła.
Farmacja strategiczna tylko deklaratywnie
Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych Gedeon Richter
Polska, stwierdziła natomiast, że „strategiczna
branża farmaceutyczna jest tylko deklaratywna”:
– Ona się deklaratywnie pojawia w każdym kryzysie – mówiła, przytaczając pandemię COVID-19.
– Rok temu rozmawialiśmy o tym, żeby przygotować się na wojnę, a nie zbierać zapasy leków
już po rozpoczęciu wojny. Teraz jest rzeczywiście
wojna, choć jeszcze rok temu nie spodziewaliśmy się takiego scenariusza wydarzeń. My ciągle
jednak przymierzamy się do potwierdzenia, że
ta branża jest rzeczywiście ważna - zauważyła.
– Konstytucyjnie zapisaliśmy, że opieka zdrowotna jest szalenie istotna dla każdego Polaka.
Gdzieś się mijamy trochę z misją tej branży pomiędzy biznesem – dodała.
– Musimy też oczywiście te kwestie połączyć,
czyli misyjność tej branży, a jednocześnie biznes, w którym przyszło nam pracować. Deklaratywnie jesteśmy strategiczni, natomiast w dokumentacji i w sposobie prowadzenia polityki
w naszym kraju na pewno nie – przyznała.
– Jak my sobie dzisiaj radzimy z tymi wyzwaniami, które makroekonomicznie nas dotykają?
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Tak jak każda branża: zobaczymy, jak jesteśmy
przygotowani na to wyzwanie dopiero za kilka
miesięcy. Inflacja dotyka branży farmaceutycznej jak każdej innej – stwierdziła dyrektor.
Jesteśmy na początku
farmaceutycznego wyścigu narodów
Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, odniósł się do informacji przytoczonej przez dyrektor Trykę, że 33 podmioty
w Polsce produkują substancję czynną.
– To jest prawda. Ale druga prawda jest taka,
że w Polsce jest tylko jeden duży producent,
który z perspektywy świata, z którym się tak
naprawdę należy mierzyć, jest „średnio mniejszy”. Trzeba też zwrócić uwagę, gdzie my jesteśmy na tej liście w wyścigu farmaceutycznym - zaznaczył, przypominając, że Związek
przygotował raport „Wyścig farmaceutyczny
narodów”.
– Jakie mamy szanse? Ogromne, ponieważ to
wynika z tego, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na początku tego startu: mamy bardzo cenną grafikę
Polskiego Instytutu Ekonomicznego i my jesteśmy na takim szarym końcu produkcji z perspektywy światowej – dodał.
– Panie ministrze, pani dyrektor, to w waszych
rękach jest, żebyśmy tam nie byli – zwrócił się
do wiceministra Miłkowskiego i dyrektor Tryki.
Europa wśród rynków światowych.
Kiedy będzie konkurencyjna?
Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, odniósł się do powstałego
dwa lata temu dokumentu „Strategia farmaceutyczna dla Europy”.
– W tej chwili prace będące pochodną powstania tego dokumentu są prowadzone. Musimy wyjść nawet na perspektywę wyższą niż
perspektywa europejska, dlatego, że mówimy
o konkurencyjności rynku europejskiego versus
rynku Stanów Zjednoczonych, Azji czy też całego świata tak naprawdę i dyskutowania o tym,
kiedy i na jakich warunkach Europa będzie
konkurencyjna. Rozmawiamy między innymi
o lekach stosowanych w chorobach rzadkich, lekach sierocych, o lekach stosowanych we wskazaniach pediatrycznych, szukając drogi do tego,
aby udało się doprowadzić do sytuacji, w której pacjenci w takich krajach jak Polska będą
mogli być leczeni na takim samym poziomie,
na którym są leczeni pacjenci w krajach najbogatszych, w których systemy finansowania
ochrony zdrowia są bogate i które stawiamy
jako wzór.
– Te prace są w tej chwili prowadzone, wydaje
się, że przyszły rok będzie tym momentem, kiedy się wydarzy bardzo dużo, będziemy zmierzać
ku temu, aby to konkretyzować. Wszystko jest
przed nami, na pewno celem nadrzędnym jest
zapewnienie dostępności do najnowszych terapii
polskim pacjentom – zaznaczył.

Marlena Tryka

Dane, którymi dysponujemy i analizy, które przeprowadziliśmy
dzięki uprzejmości między innymi Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego, wskazują, że w Polsce są 33 podmioty, które zajmują się
produkcją substancji czynnych. Wiemy, że produkcja substancji
czynnych składa się z różnych etapów. Mówiąc o 656 substancjach,
mówimy w ogóle o tym, jakie substancje są produkowane w Polsce,
natomiast przechodząc do 171 substancji, to są substancje,
których etap wytwarzania w Polsce nie obejmuje tylko
tej końcowej fazy, a również wcześniejsze. Możemy mówić, że te substancje są
wytwarzane w Polsce w pełni.

Apteka miejscem pierwszego
kontaktu z pacjentem
Michał Morek, kierownik Działu Opieki Farmaceutycznej sieci aptek Dr. Max, dostrzega olbrzymie zmiany, jakie zaszły na rynku aptecznym.
– Oczywiście widzimy też te aspekty, że niektórych molekuł brakuje, aczkolwiek z poziomu
apteki naszym głównym zadaniem jest szczegółowy monitoring, dostarczanie tych leków, po
które zgłaszają się nasi pacjenci – zaznaczył.
– Od dwóch lat mamy do czynienia z digitalizacją w aptekach i począwszy od wprowadzenia e-recept, e-skierowań i wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty, przez te ostatnie 2 lata mocno
rozwinęła się opieka farmaceutyczna, a także
wszystkie usługi, które mogą być proponowane
dla pacjentów. Wcześniej apteka była postrzegana
jako miejsce, gdzie jest wydawany lek, po który
przychodzi pacjent – teraz z perspektywy tych
dwóch lat możemy śmiało powiedzieć, że apteka
jest też miejscem, gdzie pacjent może przyjść po
konkretne usługi, które wpłyną na zwiększenie
profilaktyki dla tych pacjentów, jak szczepienia,
które zostały wprowadzone półtora roku temu.
– Rozmawialiśmy już dużo wcześniej przed
pandemią, że farmaceuci są przygotowani merytorycznie do świadczenia tej usługi, ale to pandemia spowodowała, że to zostało przyspieszone
i wprowadzone w aptekach. Obecnie kontaktujemy się z pacjentami, którzy już któryś raz
wracają do apteki i oprócz zaopatrywania się
w leki wiedzą, że mogą porozmawiać z farmaceutą, spotkać się z nim, umówić na szczepienie
– już nie pierwszą, drugą, tylko trzecią, czwartą
dawką i wychodzą do apteki bezpośrednio, żeby
skorzystać z tej możliwości.
– To jest zmiana, która stawia apteki jako
placówki przeznaczone do pierwszego kontaktu z pacjentem. W przyszłości, jeżeli zadbamy
o rozwój tych usług i wdrożenie kolejnych, mogą
znacząco wpływać na odciążenie systemu ochrony zdrowia, a także stanowczo poprawić profilaktykę wśród pacjentów, choćby zwiększając
wyszczepialność, ponieważ do apteki mają dużo
łatwiejszy dostęp i mogą to zrobić krótszą drogą
niż 2, 3 lata temu – przyznał. 
•
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Norweskie wsparcie
dla polskiej (tele)medycyny
Monitorowanie stanu zdrowia seniorów przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych,
wsparcie dla kobiet w ciąży czy wideokonsultacje z psychiatrą. Dzięki Funduszom Norweskim Ministerstwo Zdrowia
wzbogaca pakiet elektronicznych usług medycznych. Nowe modele telemedyczne będą niebawem testowane
w szpitalach i instytutach, a po zakończeniu pilotażu najskuteczniejsze rozwiązania zostaną zarekomendowane
do włączenia do koszyka świadczeń refundowanych.

KILKA SŁÓW O FUNDUSZACH NORWESKICH
Środki z tej puli trafiają do 16 państw Europy Środkowej, Południowej
oraz krajów nadbałtyckich, które po 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej. Dotacje oferowane przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein
mają formę bezzwrotnej pomocy, która ma się przyczynić do zniwelowania różnic ekonomicznych i społecznych między państwami wchodzącymi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zamian za
wsparcie Darczyńcy mogą liczyć na dostęp do wewnętrznego rynku
Wspólnoty. Subwencje z Funduszy Norweskich są przeznaczane m.in. na
rozwój przedsiębiorczości, przeprowadzanie badań naukowych, działania zmierzające do ograniczenia przestępczości czy inicjatywy wspierające lokalne społeczności. Jednym z istotnych aspektów programu jest
również sukcesywna poprawa jakości usług medycznych oferowanych
pacjentom przez publiczny system ochrony zdrowia.

Fundusze przyznawane są już po raz trzeci, a w obecnej edycji pula
dla Polski wyniosła ponad 809 mln euro. To sprawia, że podobnie jak
w poprzednich odsłonach programu, nasz kraj jest największym beneficjentem Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
PROGRAM „ZDROWIE”
Jednym z elementów realizowanej obecnie III edycji Funduszy Norweskich jest Program „Zdrowie”, którego operatorem jest Ministerstwo
Zdrowia, a partnerem ze strony Norwegii, czyli Państwa-Darczyńcy,
Norweski Dyrektoriat do spraw Zdrowia. Celem Programu „Zdrowie”
jest poprawa profilaktyki i zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Cel ten
ma zostać osiągnięty m.in. dzięki realizacji projektu predefiniowanego
„Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie
rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”.
Realizacja projektu skupia się wokół opracowania modeli telemedycznych i ułatwienia dostępu do opieki medycznej mieszkańcom niewielkich miejscowości czy pacjentom ze szczególnymi potrzebami, takimi
jak osoby w wieku senioralnym czy kobiety w ciąży.
WIRTUALNE USŁUGI, REALNA POMOC
Pierwszym etapem realizacji projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” było powołanie międzynarodowych zespołów składających się
z ekspertów polskich i norweskich, których zadaniem było przygotowanie propozycji rozwiązań z zakresu modeli telemedycznych. W pracach
zespołów uczestniczyli przedstawiciele Norweskiego Centrum Badań nad
e-Zdrowiem oraz specjaliści reprezentujący m.in. Szpital Uniwersytecki
w Krakowie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie czy Uniwersytet
Medyczny w Lublinie. Wspólnie opracowano modele procedur telemedycznych w 6 dziedzinach: kardiologii, położnictwie, psychiatrii, geriatrii,
diabetologii oraz chorób przewlekłych. Wśród opracowanych przez ekspertów propozycji w obszarze telemedycyny znalazły się:
• telemonitoring w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc,
• telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca,
• wideokonsultacje w diagnostyce i leczeniu depresji,
• telediabetologia z wykorzystaniem teleokulistyki do diagnozowania
i leczenia zmian cukrzycowych,
• kompleksowy telemonitoring w opiece okołoporodowej,
• monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z chorobami geriatrycznymi
przy pomocy narzędzi umożliwiających identyfikację niedożywienia,
sarkopenii (postępującej z wiekiem utraty masy mięśniowej) oraz zespołu kruchości.
Planowane jest również opracowanie rozwiązań telemedycznych
wspomagających udzielanie świadczeń w obszarze opieki paliatywnej.
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Warto podkreślić, że wymienione procedury sprawią, że pacjenci
będą mogli szybko i sprawnie otrzymać pomoc lekarską bez konieczności odwiedzenia ośrodka zdrowia i umawiania tradycyjnej, stacjonarnej wizyty u specjalisty.
PILOTAŻ, CZYLI TESTOWANIE MODELI TELEMEDYCZNYCH
Kolejnym etapem działań, które mają doprowadzić do wypracowania rozwiązań umożliwiających ograniczenie społecznych nierówności
w zdrowiu, jest testowanie przygotowanych przez ekspertów modeli
w placówkach medycznych na terenie całego kraju. Ośrodki biorące
udział w programie pilotażowym wyłoniono w drodze otwartego konkursu, który został rozstrzygnięty w lipcu tego roku. Zgodnie z regulaminem konkursu, propozycje rozwiązań telemedycznych będą testowane
w szpitalach ponadregionalnych oraz w instytutach badawczych zajmujących się badaniami i rozwojem w dziedzinie nauk medycznych. Natomiast partnerami podmiotów biorących udział w projekcie mogły zostać
jednostki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz partnerzy z Norwegii,
innych Państw-Beneficjentów, państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, które mają wspólną granicę z danym Państwem-Beneficjentem, czy też organizacje międzynarodowe. Placówki, które już

wkrótce rozpoczną fazę pilotaży, będą również odpowiedzialne za zakup
sprzętu niezbędnego do ich przeprowadzenia oraz działania wspierające profilaktykę zdrowotną. Korzystanie z doświadczeń partnerów
norweskich będzie dodatkową wartością dodaną przy realizacji pilotaży
i przyczyni się do zacieśnienia współpracy między Polską a Norwegią
w obszarze zdrowia. Testowanie modeli w praktyce pozwoli ocenić, czy
ich założenia teoretyczne nie wymagają dostosowania w celu lepszego
dopasowania do potrzeb lekarzy i pacjentów.
Co ważne, projekty pilotażowe otrzymują dofinansowanie w wysokości 100%, gdzie 85% pochodzi ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15% z budżetu państwa. Maksymalna wysokość
dofinansowania dla jednego projektu pilotażowego wynosi 675 000
euro, a minimalna to 200 000 euro.
Po zakończeniu etapu testowego i przeprowadzeniu ewaluacji oraz
analizy przez ekspertów w ramach projektu „Ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” przygotowane zostaną szczegółowe rekomendacje
wskazujące, które ze sprawdzanych rozwiązań okazały się najbardziej
efektywne i w przyszłości mogłyby zostać sfinansowane ze środków
publicznych.•

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”
Projekt „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny
i e-zdrowia” jest sfinansowany ze środków Funduszy Norweskich i budżetu państwa
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Innowacje w sektorze medycznym.
Zmiany w finansowaniu i budowanie
kultury cyberbezpieczeństwa
W ochronie zdrowia XXI wieku innowacje
technologiczne to szalenie istotna część, która
pozwala lepiej opiekować się pacjentem,
koordynować jego leczenie i zarządzać placówką
medyczną. Kiedy mowa o innowacjach, pojawia się
również aspekt ich finansowania.

34
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Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, odniósł się
do kwestii finansowania innowacji w ochronie
zdrowia. Poruszył temat tzw. portfela aplikacji
tworzonego przez ministra zdrowia. Podkreślił,
że aplikacji jest dużo, a poprzez portfel miałaby odbywać się „standaryzacja oczekiwań”.
– Chcemy, żeby w portfelu aplikacji znalazły
się aplikacje będące wyrobem medycznym – to
jest pierwszy podstawowy warunek, który jest
już obecnie standardowym warunkiem dla aplikacji medycznych. Z drugiej strony – pozytywna opinia organizacji propacjenckich w zakresie
proponowanego rozwiązania. Po trzecie: opinia
konsultantów krajowych, stowarzyszeń meryto-
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rycznych, które będą opiniować zasadność rozwiązania – wyliczał.
W ocenie Węcławika można tu rozgraniczyć
dwie ścieżki. – Z jednej strony mamy dostawców, którzy chcą dostarczyć aplikację bezpłatnie
– jest wiele podmiotów, które są do tego chętne,
co budzi często dosyć sceptyczne odniesienia
wśród rozmówców, ale faktycznie są tacy, którzy chcą zaistnieć, więc nie potrzebują naszego
wsparcia, a certyfikatu ministra zdrowia, że ta
aplikacja faktycznie będzie rekomendowana.
Z drugiej strony są podmioty, które chcą stworzyć aplikacje, chcą środków na ich utrzymanie
i to przewidujemy także w ramach środków
unijnych w nowej perspektywie, do 2027 roku,
żeby takie podmioty wspierać – poinformował.
Samo znalezienie się w portfelu nie gwarantuje jednak, że podmiot będzie w nim cały czas:
akredytacja nadawana jest przez ministra zdrowia na rok.
Sztuczna inteligencja
przedmiotem konkursu ABM
Krzysztof Górski, dyrektor Wydziału Nauki
i Finansowania Projektów Agencji Badań Medycznych, zaznaczył, że dużym zakresem wsparcia ABM objęte są firmy w obszarze farmaceutycznym, biomedycznym. Agencja wspiera je
w rozwoju i poszukiwaniu najlepszych innowacyjnych rozwiązań.
– Obecnie jesteśmy w trakcie konkursu, który jest dedykowany firmom specjalizującym się
w rozwiązaniach sztucznej inteligencji. Dzięki
temu konkursowi chcielibyśmy wesprzeć rozwiązania, które pomogą w rozwiązywaniu kluczowych problemów w ochronie zdrowia – poinformował.
Konieczna centralizacja
nowoczesnych technologii
Zgodnie z wypowiedzią Dominika Dziurdy,
dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, rolą AOTMiT jest zidentyfikowanie innowacji i wprowadzenie jej do systemu w taki sposób, by w ramach ograniczonego
budżetu maksymalizowała efekty tego rozwiązania. Agencja, choć zajmuje się głównie produktami leczniczymi – tylko od czasu wprowadzenia Funduszu Medycznego przeprowadziła
500 ocen – dostaje też wnioski dotyczące wyrobów medycznych i technologii nielekowych.
20 ocen HTA – health technology assessment
– dotyczących takich produktów AOTMiT przeprowadziła w trybie ciężkim.
W ostatnim roku Agencja nie oceniała wyrobów stricte aplikacyjnych, jednak miała styczność z telemonitoringiem czy wprowadzaniem aplikacji w ramach procesu organizacji
świadczeń.
– Jeżeli nie dostarczymy świadczeń, które
umożliwiają sprawne finansowanie telemonitoringu, to z nowoczesnych urządzeń nie uzyskujemy maksymalnego efektu dla pacjenta

Sylwia Piekarska

Branża wyrobów medycznych po branży IT jest jedną z najbardziej
innowacyjnych branż. Ocenia się, że średni cykl życia wyrobu
wynosi od 18 do 24 miesięcy. Po tym zachodzi jakaś zmiana
i najczęściej nie polega ona na zmianie designu czy koloru.

– ocenił Dziurda. – Jeżeli nie stworzymy takich
warunków, aby nowoczesne technologie inwazyjne centralizować, tworząc centra doskonałości, zapewniając minimalny wolumen realizacji
przez jeden zespół terapeutyczny, to również
ryzykujemy tym, że rozsiane w pojedynczych
szpitalach bardzo nowoczesne sprzęty i wyroby medyczne nie będą w sposób optymalny dla
pacjenta realizowane – dodał.
Dynamiczne zmiany w wyrobach
medycznych, ale nie w ich finansowaniu
Sylwia Piekarska, przewodnicząca Sekcji ds.
Wyrobów Szpitalnych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED,
do finansowania wyrobów medycznych odniosła się z poziomu styczności pacjenta z tym
finansowaniem. Pierwsza ścieżka to zakup
wyrobów refundowanych, np. igieł do penów
insulinowych w aptece. Druga – wyroby indywidualnego zapotrzebowania wydawane na
zlecenie, do nabycia w sklepach medycznych,
limitowane i finansowane częściowo z budżetu
państwa. Trzecia ścieżka to wszystko, z czym
stykamy się w placówkach ochrony zdrowia
jako pacjenci, a zatem zarówno cewniki i kaniule, jak również endoskopy czy urządzenia
wszczepialne.
Piekarska zwróciła uwagę, że tych ścieżek finansowania nie można porównywać, bo specyfika każdej z nich jest inna. Jednak we wszystkich przypadkach w ocenie przedstawicielki
POLMED należy zastanowić się, co można zrobić, żeby system finansowania wyrobów medycznych lepiej odpowiadał na dynamikę rynku
wyrobów – by można było szybciej i sprawniej
zapewniać pacjentom dostęp do wyrobów, które
pojawiają się na rynku i zmieniają się.
– Branża wyrobów medycznych po branży IT
jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż.
Ocenia się, że średni cykl życia wyrobu wynosi od 18 do 24 miesięcy. Po tym zachodzi jakaś
zmiana i najczęściej nie polega ona na zmianie
designu czy koloru.
– W innowacjach zawsze towarzyszy wiodąca myśl, żeby to było z korzyścią dla pacjenta
i dla systemu. Branża się dynamicznie zmienia,
a niestety tej dynamiki nie widzimy – w jaki
sposób ewoluują ścieżki finansowania wyrobów
– dodała.
Oprogramowanie jako wyrób medyczny?
Anna Mirek, radca prawny w Kancelarii Noerr, powołując się na międzynarodowe doku-
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Nowe e-wydanie

https://rynekzdrowia.publuu.com/

Ważna jest dbałość o budowanie kultury cyberbezpieczeństwa
w placówkach medycznych. Jednak w wielu przypadkach
kwestia ta jest spychana na margines.

menty, wskazała, że oprogramowanie może być
klasyfikowane jako wyrób medyczny. Zaznaczyła, że wnioski o refundację takiego oprogramowania mogą wpłynąć w każdej chwili do
Ministerstwa Zdrowia – a ich pozytywne rozpatrzenie może być problematyczne z uwagi
na zapisy w ustawie refundacyjnej, która mówi
o jednostkowych opakowaniach wyrobu medycznego. – Jestem w stu procentach przekonana, że byłoby to niezwykle trudne dla organów
administracji, żeby taki wniosek przeprocesować, ponieważ ustawa takich narzędzi im nie
daje – zauważyła.
– Takich aplikacji będzie więcej, będą potrzebni nowi eksperci z dziedziny informatyki,
którzy mogliby takie aplikacje oceniać: aplikacja, żeby zostać wyrobem medycznym, musi
przejść specjalny proces oceny działania. Takich specjalistów w Polsce nie znam. Mamy
bardzo mało czasu, rynek idzie do przodu, wymusza innowacje – a ponieważ sam wymusza
innowacje, to troszeczkę błąka się po omacku, dlatego że nawet jednostki certyfikujące
nie wiedzą, jak ocenić takie oprogramowanie
– dodała.
Budowanie kultury bezpieczeństwa,
które sporo kosztuje
Dr Krzysztof Kurek, członek zarządu ds. medycznych Grupy LUX MED, odniósł się do zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa placówek medycznych. – Cyberbezpieczeństwo musi
mieć ugruntowaną rolę w samym procesie tworzenia inicjatyw, także innowacyjnych – zaznaczył i ocenił je jako „wielowarstwowe zjawisko”,
które „zaczyna się od tworzenia kultury bezpieczeństwa i świadomości bezpieczeństwa korzystania z systemów”.
– To nie jest odniesienie do personelu medycznego podmiotu leczniczego, bo tam jest też
pacjent: pacjent jest stroną umowy, w której treścią jest świadczenie medyczne albo opieka. To
nie jest kwestia wyłącznie działań na poziomie
podmiotu, ale też popularyzacji kultury bezpieczeństwa, w której udział mają choćby instytucje
centralne – dodał.
Cyberbezpieczeństwo to jednak także infrastruktura, która kosztuje. – Kwestie związane
z cyberbezpieczeństwem pochłaniają od kilku
do nawet ponad 20% budżetu IT – poinformował i zaznaczył, że LUX MED „wydaje na cyberbezpieczeństwo znacząco powyżej 10% całości budżetu IT”. – To i tak jest w porównaniu
do średniej rynkowej jeszcze więcej, dlatego że
mamy dużą fabrykę informatyczną, która produkuje rozwiązania in-house na nasze potrzeby,
w tym między innymi rozwiązania innowacyjne.
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To musi kosztować – a jak musi kosztować, to
musi być brane pod uwagę na etapie finansowania – przyznał.
Informatyzacja – ważna, a zaniedbana
Adam Szabuniewicz, dyrektor sprzedaży
Comarch Healthcare SA, odwołał się do struktury powstawania kosztów w szpitalach powiatowych i niewielkich przychodniach. Podkreślił,
powołując się na rozmowy z takimi podmiotami, że w takich placówkach średnie koszty
osobowe – pracownicze, czyli wypłaty i premie, to 70% budżetu. – Następnie mamy leki,
media, prąd, ogrzewanie – tanio teraz nie jest.
Gdzie jest w tym momencie informatyzacja?
– pytał.
– Rozmawiamy o innowacjach, a szpitale są
w tym momencie niestety bardzo daleko w tyle.
Mają wdrożone systemy klasy HIS (Hospital
Information System – do zarządzania danymi,
w tym do ich archiwizacji i przetwarzania), systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning
– do planowania zasobów przedsiębiorstwa), czyli to, co im pozwala zarządzać szpitalem. O innowacjach mogą tylko pomarzyć – przyznał.
Wspomniał także spotkanie NFZ z przedstawicielami szpitalnych działów IT, którzy pytali,
czy zakup szafy serwerowej, kabli lub wymiana
oprogramowania, które straciło wsparcie dwa
lata temu, zalicza się do cyberbezpieczeństwa.
– Jako dostawcy oprogramowania zderzamy się
w szpitalach powiatowych, wojewódzkich i klinicznych z takimi problemami. Managerowie?
Dla nich informatyzacja to jest zakup komputera, czyli: kupiłem komputer, jestem zinformatyzowany. Nie, trzeba zapełnić go jakąś treścią, muszą być aplikacje, które będą pomagały
przeprowadzić i zautomatyzować proces leczenia
– zaznaczył Szabuniewicz.
Sam Comarch tworzy nowoczesne rozwiązania dla ochrony zdrowia: jak poinformował
dyrektor Szabuniewicz, firma zatrudnia 7 tys.
osób pracujących nad rozwojem oprogramowania. – Musimy nadążać za trendami i modą, ale
nie każdy trend i moda to innowacja, trzeba
wymyślić coś nowego – my możemy wymyślić
coś nowego, ale musimy do tego mieć zasób – zaznaczył.
– Jako firma Comarch staraliśmy się nasze
rozwiązania do sektora medycznego, do sektora e-zdrowie, zamknąć w jednym kompletnym
kontenerze. Chcieliśmy stworzyć skalowalny ekosystem dla naszych partnerów biznesowych (...),
od rozwiązań typowo dla szpitali poprzez rozwiązania gabinetowe, rozwiązania dla samych
pacjentów, specjalne aplikacje smartfonowe i preinstalowane na telefonach – dodał. 
•
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Rekordowa frekwencja
Forum Rynku Zdrowia
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Kompleksowa opieka
nad pacjentami.
Jakie są założenia,
a jaka praktyka?
– Mamy poważny problem z podsumowaniem
pilotaży programów opieki koordynowanej. Z dużym
opóźnieniem pojawiają się wnioski i dyskusja nad
nimi jest mało pogłębiona. Wnioski niekoniecznie
przekładają się na udoskonalanie programów
– podkreśla dr Małgorzata Gałązka-Sobotka,
dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Uczelni Łazarskiego.

MONIKA CHRUŚCIŃŚKA-DRAGAN

Kompleksowa opieka nad pacjentem jest właściwą drogą do poprawy jakości leczenia w Polsce,
co udowadniają realizowane programy i pilotaże
leczenia chorób cywilizacyjnych. Program KOS-Zawał powstał, aby zredukować śmiertelność
oraz liczbę ponownych hospitalizacji wśród pacjentów po zawale. Równocześnie realizowane są
pilotaże leczenia ostrej fazy udaru oraz leczenia
otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Zorganizowania
nowoczesnego modelu opieki wymaga znacznie
więcej obszarów medycyny, wskazują eksperci
XVIII Forum Rynku Zdrowia. Usprawnić w niektórych aspektach należałoby także już funkcjonujące programy.
Choć program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) ma już
pięć lat i przynosi – jak dowodzą liczne już analizy i publikacje – znakomite rezultaty, to w wielu
regionach pacjenci mają do niego bardzo ograniczony dostęp.
– W całej Polsce tylko cztery województwa
włączają do programu powyżej 800 pacjentów
– opowiada prof. Krystian Wita, konsultant
wojewódzki w dziedzinie kardiologii, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Górnośląskiego
Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Jak wylicza, średni wskaźnik rekrutacji do programu wynosi 17 proc. Być może w tym roku po
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Kompleksowa opieka nad pacjentem jest właściwą drogą do
poprawy jakości leczenia w Polsce, co udowadniają realizowane
programy i pilotaże leczenia chorób cywilizacyjnych. Program KOSZawał powstał, aby zredukować śmiertelność oraz liczbę ponownych
hospitalizacji wśród pacjentów po zawale. Równocześnie realizowane
są pilotaże leczenia ostrej fazy udaru oraz leczenia otyłości olbrzymiej
KOS-BAR. Zorganizowanie nowoczesnego modelu opieki wymaga
włączenia znacznie większej liczby obszarów medycyny – wskazują
eksperci XVIII Forum Rynku Zdrowia.
raz pierwszy przekroczy 20 proc., ale gdyby wyłączyć z tego Śląsk, ten odsetek byłby bardzo niski.
– Nie upatrywałbym przyczyn tego w tym, że
ktoś nie ma kontraktu. W programie jest ponad
100 ośrodków, większość to duże placówki publiczne, które leczą największą liczbę zawałów
i nie musiały brać udziału w konkursie. Program
został też dobrze policzony, tym bardziej nie
rozumiem, dlaczego w dobie kryzysu szpitale
rekrutują tak niewielu pacjentów – zaznacza.
„Młodszym bratem” KOS-Zawału jest finansowany z tzw. podatku cukrowego KOS-BAR,
pilotażowy program leczenia otyłości olbrzymiej
(pacjentów z BMI od 35). Chory najpierw przez
pół roku przygotowywany jest do zabiegu bariatrycznego. Równolegle sztab specjalistów – od
dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty – pracuje
nad zmianą jego nawyków.
– Chodzi o to, żeby zapewnić jak najtrwalsze
efekty po operacji, ale również uzyskać zakładaną 8-procentową redukcję masy ciała, która jest
warunkiem przejścia do następnego etapu, jakim
jest operacja – wyjaśnia prof. Alina Kuryłowicz
z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie.
Po operacji pacjent przez rok pozostaje pod
opieką specjalistów, co ma zapewnić trwałość
osiągniętych efektów. – Program wystartował
w połowie stycznia. Jest za wcześnie, aby mówić
o wymiernych efektach. Co jednak ważne, nie
będziemy mierzyli sukcesu kilogramami, tylko
redukcją związanych z otyłością powikłań – wyjaśnia prof. Kuryłowicz.
Jak podkreśla, program został dobrze skonstruowany, ale dla każdego realizującego go
ośrodka stanowi wyzwanie. Bolączką pozostaje
także kwestia rozliczania. – Pacjenci mają różne
potrzeby i często stajemy przed sytuacją, kiedy
koszt diagnostyki chorego znacznie przekracza
to, co oferuje nam pierwszy moduł wstępnej diagnostyki. Jest to istotny problem i kolejny czynnik, poza kwestiami kompetencyjnymi, ograniczający przystępowanie ośrodków do programu
– wskazuje ekspertka.
Neurolodzy w kategoriach sukcesu oceniają
pilotaż leczenia ostrej fazy udaru za pomocą
trombektomii mechanicznej. – W tej chwili pilotażem objętych jest 5 proc. pacjentów. Szacujemy
jednak, iż maksymalnie 7 proc. chorych kwalifikuje się do trombektomii mechanicznej. Jest to
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bowiem leczenie, które można zastosować tylko
u pacjentów, u których udar wywołuje zakrzep
zlokalizowany w dużych naczyniach mózgowych.
Jesteśmy zatem blisko osiągnięcia tego pułapu
– podkreśla prof. Agnieszka Słowik, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii.
Na każde 100 tys. mieszkańców Polski przypada średnio ok. 10 trombektomii. Przy czym,
tak jak w przypadku KOS-Zawału, pacjenci nie
mają równego dostępu do programu.
Jak przypomniała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyskusja nad tym, co dalej z pilotażem, toczy się obecnie na poziomie spotkań
Krajowej Rady do spraw Neurologii, która skłania się ku wdrożeniu optymalnego modelu koordynowanej opieki, opartego na koncepcji Value
Based Healthcare (VBHC). – Fundamentalnym
elementem programów konstruowanych w modelu VBHC jest pomiar zarówno efektywności
procesów, jak i samych wyników – podkreśliła.
Od stycznia 2023 roku osiem ośrodków rozpocznie realizację pilotażu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem z Wczesnym Zapaleniem
Stawów (KOWZS), o którego wprowadzenie zabiegała konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii prof. Brygida Kwiatkowska.
– W przypadku chorób reumatycznych toczący się proces zapalny może zająć wszystkie
narządy. Niezwykle ważne jest, aby szybko rozpoznać chorobę, umożliwić chorym dostęp do
wielu specjalistów i popatrzeć na nią całościowo
– przekonuje profesor.
Pilotaż przewiduje dowolne konsultacje dla
pacjenta. Pięć w ciągu pół roku. – W zależności
od tego, jakie pacjent będzie miał problemy, tak
będzie konsultowany. Program dedykowany jest
reumatoidalnemu zapaleniu stawów i grupie
spondyloartropatii, ale u osób, które będą się
zgłaszały, przeprowadzone zostaną badania serologiczne w kierunku wszystkich chorób, które
mogą się manifestować obrzękiem pojedynczego
stawu – zapowiada ekspertka.
Liczy, iż kolejnym krokiem będzie objęcie
kompleksową opieką pacjentów z takimi chorobami tkanki łącznej, jak m.in. toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena czy twardzina układowa.
Leczenie i kompleksowa opieka nad chorymi na mukowiscydozę ulega ciągłym zmianom.
Dzięki ogromnemu postępowi w leczeniu, pacjenci żyją coraz dłużej.

– Od marca tego roku mamy nowe leki, modulatory CFTR, które absolutnie zmieniają obraz
choroby. Należy spodziewać się, że w pewnym
momencie życia pacjentów pojawią się dolegliwości związane z chorobami cywilizacyjnymi
– zwraca uwagę Wojciech Skorupa, pulmonolog, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc.
Tymczasem, o ile sieć wyspecjalizowanych
ośrodków pediatrycznych jest w Polsce rozbudowana, to placówki dedykowane leczeniu dorosłych należą do rzadkości. – Są regiony, gdzie ze
względu na niewielkie zaplecze pulmonologów,
to pediatrzy prowadzą chorych po 18. roku życia.
Potrzebujemy więcej ośrodków dla dorosłych,
ewentualnie dofinansowania ośrodków, które
już istnieją – zaapelował Skorupa. Poprawy
wymaga także dostęp do nowoczesnych leków.
– Zarejestrowane zostały w programie lekowym
według starej charakterystyki produktu lekowego. Konieczne jest uaktualnienie programu. To
nieco poszerzy liczbę pacjentów, którzy mogą korzystać z leczenia, zapewni im dostęp do leków
nowej generacji – tłumaczy ekspert.
Problemem jest także nierówny dostęp chorych do pełnej gamy antybiotyków stosowanych
w antybiotykoterapii. Poprawiłaby go zmiana
przepisów dotyczących programów lekowych.
– Dobrze byłoby stworzyć nową ścieżkę przenoszenia leków z programu na listę leków refundowanych. Obecnie wniosek taki może złożyć
firma farmaceutyczna, ale producenci często nie
są tym zainteresowani – ubolewa pulmonolog.
Dr Gałązka-Sobotka zwraca uwagę na istotny
aspekt wdrażania pilotaży koordynowanej opieki.
Realizowane są m.in. po to, aby ujawnić ewentualne ich słabości, a regulator mógł udoskonalić
program nim obejmie szersze grono pacjentów.
– Obecnie mamy problem z podsumowaniem pilotaży. Z dużym opóźnieniem pojawiają się wnioski i dyskusja nad nimi jest mało pogłębiona.
Wnioski niekoniecznie przekładają się na udoskonalanie programów – podkreśla ekspertka.
Po drugie, resort zdrowia nie wyznacza dat,
od których dany model opieki powinien być
standardem. – Jeżeli pozwalamy po tak długim okresie od wdrożenia KOS-Zawału wybierać
świadczeniodawcom model efektywny i mniej
efektywny, akceptujemy to, że można oferować
pacjentowi zdecydowanie niższą jakość leczenia
– zwraca uwagę dr Gałązka-Sobotka.
Prof. Wita zwraca uwagę na kwestię różnego wyceniania tych samych procedur wykonywanych w ramach programów i w ramach ryczałtu. Z korzyścią dla ryczałtu. Taką właśnie
sytuację wywołała tegoroczna zmiana wyceny
np. pomostowania aortalno-wieńcowego. – Takie
działania zaprzeczają idei upowszechniania modeli opieki koordynowanej. Generują skłonność
do tego, aby ograniczać dostęp do skutecznych
metod leczenia. Jeśli jest to świadoma decyzja
regulatora, to uderza ona w zaprojektowany
i wdrożony przez siebie program – podsumowuje
dr Gałązka-Sobotka. 
•
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Doceń
wartość
niezależności

Lepsza higiena dla lepszej opieki długoterminowej
Zapewnienie niezależności mieszkańcom domów opieki jest kluczową kwestią. Poczucie godności
pensjonariuszy jest bezcenne. 81% rodzin podopiecznych przyznaje, że większa samodzielność
ich bliskich podczas wizyt w toalecie pomaga zachować im godność1.
Rozwiązania higieniczne Tork z certyfikatem Easy-to-use2 i elastycznymi opcjami montażu
ułatwiają dostęp do produktu i zwiększają niezależność podopiecznych opieki długoterminowej.
Dozowniki są proste w obsłudze, nie wymagają użycia siły. Produkty Tork zapewniają
jednocześnie najwyższy poziom higieny i dobre samopoczucie podopiecznym.

Rozwiązania higieniczne Tork.
Z myślą o najwyższej jakości opieki długoterminowej.
Dowiedz się więcej: www.tork.pl/opieka-dlugoterminowa
1
2

Badanie Tork Long Term care cleaner, care giver and resident family, 2022
Certyfikat wydawany przez Szwedzkie Towarzystwo Reumatologiczne
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Onkologia. W leczeniu
uzupełniającym wciąż
widać „białe plamy”.
Na jakie terapie czekamy?
Dostęp do nowoczesnych terapii w wielu
nowotworach złośliwych bardzo poprawił się
w ciągu ostatnich kilku lat, ale nadal czekamy
na refundację wielu ważnych leków, m.in.
w potrójnie ujemnym raku piersi, raku trzonu macicy
czy raku płuca – mówili eksperci podczas
XVIII Forum Rynku Zdrowia.

Na możliwość stosowania tego leczenia bardzo
czekamy ‒ podkreślała ekspertka.
Fundusz Medyczny.
„Nadzieje zaczynają się spełniać”
Paweł Mierzejewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, refundacji i cen Gilead Sciences
Poland, nie ukrywał, że nadzieje wiązane z Funduszem Medycznym, który dał początki szybkiej ścieżce refundacyjnej, powoli zaczynają się
spełniać.
‒ W tym przypadku od dnia złożenia wniosku do decyzji ministra zdrowia upłynęło 60 dni
‒ jeszcze nie tak dawno temu mało kto wierzył,
że jest to w ogóle wykonalne. Tym bardziej warto myśleć o kolejnych krokach. Obecnie Fundusz
Medyczny dedykowany jest ultrainnowacjom, ale
jest kilkadziesiąt leków, które się do nich nie zaliczyły w ramach list AOTMiT czy ministra zdrowia, a zasługują na baczniejszą uwagę ‒ zaznaczył.
Jak również zauważył, nie do końca wiemy,
jak zinterpretować innowacyjną cząsteczkę w ramach Funduszu Medycznego.
‒ Czy mamy patrzeć tylko na to, że jest to lek
nowo zarejestrowany i raz może zostać lekiem
innowacyjnym z punktu widzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz
Ministerstwa Zdrowia? Co, jeśli za jakiś czas
uzyska dowody naukowe na to, że jest równie
skuteczny i pomaga innej populacji chorych?
Czy taki lek ma wtedy szansę na szybką ścieżkę
refundacyjną w Funduszu Medycznym, by także inna populacja mogła skorzystać z leczenia?
‒ pytał dyrektor Mierzejewski.

IWONA BĄCZEK

‒ Potrójnie ujemny rak piersi nie ma szczególnych celów, dla których moglibyśmy stosować
leki, np. leczenie hormonalne czy anty-HER2,
jest zatem trudny do leczenia ‒ mówiła dr hab.
Barbara Radecka, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym w Opolskim
Centrum Onkologii, podczas bloku tematycznego
poświęconego rakowi piersi na sesji „Onkologia
w Polsce ‒ wybrane zagadnienia terapeutyczne”
w ramach XVIII Forum Rynku Zdrowia.
Potrójnie ujemny rak piersi.
Czy mamy czym go leczyć?
Wskazywała, że ten podtyp raka piersi cechuje
się agresywnym przebiegiem i dużą skłonnością do nawrotów. Dotyczy 10-15% wszystkich
chorych i są to zazwyczaj kobiety młode. Do
niedawna jedyną propozycją leczenia dla tych
pacjentek była chemioterapia. Listopadowa lista
refundacyjna przyniosła dużą zmianę ‒ w programie lekowym pojawił się lek przeznaczony
dla pacjentek z zaawansowanym potrójnie ujemnym rakiem piersi, które wcześniej już otrzymały leczenie. Lek będzie finansowany z Funduszu
Medycznego.
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‒ Sacituzumab govitecan jest zaliczany do
grupy tzw. koniugatów, łączących dwie opcje terapeutyczne w jednej cząsteczce: przeciwciało
oraz cytostatyk. Lek łączy się z komórką nowotworową, w której następuje uwolnienie cytostatyku, działa zatem na zasadzie konia trojańskiego. Sacituzumab govitecan ma dobre wyniki
badań i jest dobrze tolerowany przez pacjentki
‒ wyjaśniała dr hab. Barbara Radecka.
‒ Z kolei jeśli chodzi o pacjentki z wczesnym
potrójnie ujemnym rakiem piersi, poddawanym
wstępnemu leczeniu systemowemu przed operacją, ważna byłaby możliwość ‒ a tej na razie nie
mamy ‒ stosowania immunoterapii dołączonej
do chemioterapii. To leczenie znacznie podnosi
efektywność terapii w porównaniu z samą tylko chemioterapią ‒ u operowanych pacjentek
w usuniętym fragmencie piersi nie stwierdza
się żywego nowotworu. Chore, które uzyskują
ten wynik, mają szczególnie dobre rokowanie.
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Joanna Parkitna, dyrektor Wydziału Oceny
Technologii Medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wyjaśniała, że
Agencja przyjęła definicję na potrzeby procesu,
ale to nie znaczy, że nie można jej rozszerzać.
‒ My też widzimy, że mamy pod ręką substancje czynne, które mają dorejestrowywane wskazania. Natomiast z racji definicji, którą przyjęliśmy na początku procesu, nie będą brane pod
uwagę w dyskusji o terapiach innowacyjnych,
które mogą być finansowane z Funduszu Medycznego ‒ podkreślała.
W jej ocenie ewentualna zmiana definicji innowacyjnej terapii będzie wpływać dalekosiężnie
na różne działania: ‒ W tej chwili jesteśmy na
etapie dyskusji w Unii Europejskiej ‒ dodała.
Przypomniała również, że w 2025 roku Polska
będzie zobowiązana uwzględniać wspólną unijną analizę kliniczną leków.
Rak trzonu macicy.
„Potrzebna jest druga linia leczenia”
W bloku tematycznym poświęconym w ramach
sesji rakowi trzonu macicy Dorota Korycińska,
prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, zwracała uwagę na rosnącą liczbę
zgonów z powodu tego nowotworu u kobiet po
65. roku życia.
‒ Jedną z przyczyn mogą być ogromne nierówności w zdrowiu. Mamy całe obszary kraju,
gdzie dostęp do ginekologa jest bardzo trudny
‒ brakuje gabinetów ginekologicznych lub występuje problem wykluczenia komunikacyjnego
‒ wymieniała.

Dr Anna Dańska-Bidzińska z II Kliniki
Położnictwa i Ginekologii, Oddziału Onkologii Ginekologicznej Szpitala Klinicznego im. ks.
Anny Mazowieckiej w Warszawie, przypomniała, że co roku rak trzonu macicy rozpoznawany jest w Polsce u 6,2 tys. kobiet. Najgorzej rokująca grupa obejmuje ok. 30% chorych, tj. ok.
2 tys. osób.
‒ To pacjentki z zaburzonym mechanizmem
naprawy niesparowanych zasad. W ich przypadku nowotwór jest agresywny i daje wysoki odsetek nawrotów. W chorobie pierwotnej zaawansowanej czy nawrotowej u pacjentek, które nie
są kandydatkami do chirurgii lub radioterapii,
metodą z wyboru jest chemioterapia oparta na
platynie. Tymczasem właśnie w grupie chorych
z zaburzonym mechanizmem naprawy niesparowanych zasad odpowiedź na chemioterapię
jest słaba ‒ w pierwszej linii leczenia wynosi
ona ok. 60%, a w kolejnych liniach góra do kilkunastu procent. Pacjentki szybko progresują,
a odsetek rocznych przeżyć nie przekracza 20%
‒ wyjaśniała ekspertka.
‒ Brakuje nam zatem terapii, którą możemy skutecznie zastosować u chorych progresujących w trakcie terapii opartej na platynie
lub po niej. Potrzebujemy drugiej linii leczenia
‒ immunoterapii. Mowa o dostarlimabie, który
w badaniu rejestracyjnym dał prawie 44-proc.
odpowiedzi, z których 90% trwało 12 miesięcy, a 84% przez 24 miesiące, co jest rewolucją
w leczeniu. Lek nie jest refundowany w Polsce,
ale bardzo liczymy, że to się wkrótce zmieni
‒ podkreśliła specjalistka.

Rak płuca. U operowanych chorych
często dochodzi do nawrotu.
„Czekamy na ten lek”
W bloku poświęconym terapiom w raku płuca
dr Katarzyna Stencel z Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu przypomniała, że
u pacjentów z rakiem płuca leczonych operacyjnie od dawna stosuje się chemioterapię uzupełniającą opartą na pochodnych platyny.
‒ Jest to leczenie obciążające, a jednocześnie
korzyści, jakie dzięki niemu uzyskujemy, nie
przekraczają 9 punktów procentowych w zakresie zwiększenia odsetka przeżyć 5-letnich. Pomimo stosowania tego leczenia u bardzo wielu
chorych leczonych operacyjnie dochodzi do nawrotu choroby. Odnotowujemy od 35% aż do
75% wznów, zależnie od wyjściowego stopnia
zaawansowania nowotworu ‒ wskazywała dr
Stencel.
Obecnie, jak wyjaśniała, w leczeniu uzupełniającym dostępny jest ozymertynib ‒ drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej,
przeznaczony dla niewielkiej części populacji
pacjentów z mutacją aktywującą w genie EGFR.
To 10-15% chorych na niedrobnokomórkowego
raka płuca (NDRP).
‒ Wyniki badania rejestracyjnego pokazują,
że zastosowanie tego leku redukuje ryzyko nawrotu aż o 80%. Jest to wynik, jakiego się nie
spotyka w leczeniu uzupełniającym żadnego
nowotworu ‒ raka piersi, nerki czy czerniaka
‒ choć terapie adjuwantowe są dla tych pacjentów finansowane. Leczenie trwa trzy lata i jest
dobrze tolerowane przez chorych. Poza redukcją
ryzyka nawrotu daje też redukcję wznów w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto,
jeśli nawet dochodzi do wznowy, ozymertynib
zmienia model tej progresji: więcej jest nawrotów miejscowych, dających potencjalnie szansę
kolejnego leczenia radykalnego, niż przerzutów
odległych ‒ zaznaczyła.
‒ Obecnie korzystamy z tego leczenia w ramach programu pomostowego, ale najlepszym
kierunkiem wydaje się jednak refundacja i obowiązkowe badanie w kierunku mutacji w genie
EGFR ‒ aby można było zaproponować chorym
ten lek, trzeba ich najpierw zdiagnozować. Tymczasem odsetek pacjentów, którzy mają wykonywane badania molekularne po zabiegu operacyjnym, jest u nas niewielki ‒ to zaledwie blisko
jedna trzecia ‒ podkreśliła dr Stencel.
Aleksandra Wilk, koordynator sekcji raka
płuca Fundacji „To się leczy”, zwracała uwagę na
konieczność objęcia badaniami w kierunku raka
płuca jak największej grupy Polaków.
‒ Rak płuca wcześnie wykryty może być skutecznie leczony. Mamy ministerialny program
badań niskodawkową tomografią komputerową, ale choć funkcjonuje on od dwóch lat, nadal niewiele osób wie, że taki program działa
‒ dotychczas zgłosiło się do niego 2 tys. chętnych. Taki wynik nie może satysfakcjonować
‒ oceniła. 
•
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Cyfrowa transformacja
medycyny w praktyce.
„Zmiany są po to,
by mieć więcej czasu
dla pacjentów”
– Walczymy przede wszystkim o to, żeby mieć
więcej czasu dla pacjentów – stwierdził Bartłomiej
Mijalski, dyrektor operacyjny Nexus Polska, jeden
z panelistów dyskusji o cyfrowej transformacji
w ochronie zdrowia.

KATARZYNA MIECZKOWSKA

Jak sztuczna inteligencja może wspierać sektor
ochrony zdrowia w Polsce? Prezes Pixel Technology Jakub Musiałek przytoczył przykład
rozwiązania zastosowanego w Samodzielnym
Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w czasie pandemii COVID-19.
Był to zestaw kilku algorytmów sztucznej inteligencji, który pozwalał ocenić, czy pacjent powinien zostać umieszczony na OIOM-ie, czy
też umrze. – W 75% przypadków nie myliliśmy
się – zaznaczył.
Ważnym czynnikiem był tzw. feature importance index, czyli co decydowało o tym, czy pacjenci będą w stanie dalej funkcjonować w dobrym zdrowiu, czy zachorują. Dane wejściowe
obejmowały te zebrane od 19 tys. pacjentów.
– Gdybyśmy przez ten algorytm przepuścili
więcej danych, gdybyśmy mieli więcej zbiorów,
to skuteczność tego rozwiązania byłaby jeszcze
wyższa – ocenił.
– Marzymy o tym, by takie systemy mogły
mieć realny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie
pacjentów oraz działać w każdym szpitalu. Wierzymy, że sztuczna inteligencja jest jednym ze
scenariuszy, w których jesteśmy w stanie poprawić efektywność szpitali – dodał. Zapowiedział
również program pilotażowy, do którego chętni
mogą zgłaszać się do końca roku. Testowany
będzie system neurologiczny: zbadane zostanie,
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jak wpływa on nie tylko na samych pacjentów,
ale i na ekosystem szpitala.
Technologia służy zdrowiu
Dr n. med. Zbigniew J. Król, zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych Centralnego
Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
w latach 2017-2019, przypomniał o współpracy, jaką resort nawiązał z Instytutem Wskaźników Zdrowotnych i Ekonomiki Zdrowia w Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle.
Naukowcy opracowali wskaźniki zdrowotne
dotyczące ryzyk i przyczyn zgonów dla populacji całej Polski. Jak przyznał wiceminister, nasz
ówczesny system wskaźników był „słaby” – zaledwie na poziomie 60%. Dzięki rozwiązaniom
informatycznym z zakresu sztucznej inteligencji
naukowcy wyprowadzili wskaźnik zgonów do
poziomu 98%.
Odwołał się również do samego postępu w diagnostyce, w tym USG.
– Każdy z aparatów jest tak dopracowany, że
na podstawie informacji pozyskanych z samej
głowicy danych jest zdecydowanie więcej i wiemy, jakie części narządu są zajmowane – zauważył. Dodał, że innowacje to także wykorzystanie
robota da Vinci, który w jego szpitalu w czasie
pandemii był używany w leczeniu kardiochirurgicznym, a efekty pozwoliły na wypisanie
pacjentów w drugiej dobie po zabiegu.
Za 10 lat świat będzie nie do poznania
Markus Baltzer, prezes zarządu firmy Bayer
Sp. z o.o., rozważał, gdzie leży granica pomiędzy
transformacją cyfrową w biofirmie w porównaniu z biotechnologią.
– Wydaje mi się, że z transformacją cyfrową,
która nas otacza, każdy spotyka się w życiu codziennym, wszędzie, nie ma już granic, zacierają
się – przyznał.
Proces pracy z danymi i jego tempo porównał
do gry w ping ponga.
– Zbieramy informacje, przetwarzamy je
i dzięki temu opracowujemy w czasie nowe rozwiązania. To dzieje się szybko, bardzo szybko:
zobaczymy w ciągu najbliższych 10 lat niesamowite rzeczy. Trudno będzie rozpoznać świat
wokół nas za 10 lat – ocenił.
Jednak ten postęp nie pójdzie do przodu tak,
że w pełni cyfrowo będą przykładowo opracowywane leki.
– Zawsze na końcu jest człowiek. Będziemy
w stanie pójść mocno do przodu, jeżeli chodzi
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Dariusz Kostrzewa,
prezes zarządu spółki Copernicus
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Im dalej szpitalowi do sztucznej
inteligencji i nowoczesnych technologii,
tym dalej mu do rozwoju, postępu
i wdrażania nowoczesnych rozwiązań
propacjenckich.

o pierwszą część pracy badawczo-rozwojowej, ale
ostatecznie niezbędne będzie zaangażowanie
człowieka – dodał.
Wojskowe podejście
do wdrażania innowacji
– Patrzymy na transformację cyfrową jak na
innowację procesową – przyznał dr Piotr
Murawski, kierownik Oddziału Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego.
– Transformacja cyfrowa jest niczym innym,
jak zastosowaniem nowych technik do rzeczy,
które robiliśmy, bądź wytwarzaniem nowych
produktów przy użyciu nowych narzędzi, które
się pojawiają. W takim przypadku mamy podejście typowo wojskowe. To jest podejście zdolnościowe – wyjaśniał ekspert.
Określił również najważniejsze kwestie dotyczące wdrożeń.
– Co, kiedy i dlaczego chcemy uzyskać oraz kto
będzie tego beneficjentem? Kiedy odpowiemy
sobie na te pytania, pojawią się ludzie, zasoby,
narzędzia, relacje i beneficjenci, ale również dostawcy – zaznaczył.
– Wdrożenie sztucznej inteligencji nie jest celem samym w sobie, ona ma czemuś służyć – zauważył, dodając, że projekt musi mieć „twarz”,
lidera, którym nie może być informatyk. – To
musi być lekarz: osoba, która będzie rozmawiała
tym samym językiem z potencjalnym użytkownikiem tego rozwiązania.
– To gwarantuje sukces – ale musi on być
wsparty działaniami „z tyłu”: wsparciem zarządu,
finansowym, organizacyjnym, tym, co zależy od
nas, zarządzających. Dopiero kiedy te wszystkie
komponenty „zagrają”, mamy szansę na sukces
– podsumował.
Brak technologii oddala szpital
od wdrażania propacjenckich rozwiązań

Nowe e-wydanie

https://rynekzdrowia.publuu.com/
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Dariusz Kostrzewa, prezes zarządu spółki
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ma
nadzieję, że szpitale są gotowe na wdrażanie nowych technologii.
– Bardzo na to liczę, ponieważ jest to dla niektórych jeszcze melodia przyszłości, a dla wielu
– już bieżące działania. My też do tego grona
należymy, ponieważ rozwiązania AI już się powoli pojawiają, są stosowane coraz odważniej
i chętniej – zauważył.
W ocenie prezesa im dalej szpitalowi do
sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii, tym dalej mu do rozwoju, postępu i wdrażania nowoczesnych rozwiązań propacjenckich.
Kostrzewa zaproponował również rozwiązania
dla szpitali, które są na początku drogi do rozwoju technologicznego.
– Warto podsunąć mniej kliniczne pomysły,
np. kwestię uruchomienia voicebota do rejestracji,
który odciąży pracę personelu, będzie pracował
całą dobę i będzie odporny na różnego rodzaju presję czy problemy komunikacyjne – mówił.
Zaproponował również wdrożenie wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji,

który zaplanuje wizyty i pokieruje tokiem działania z konkretnym pacjentem i jego problemem
zdrowotnym. – To są początki wdrożeń sztucznej inteligencji nawet w niewielkich placówkach
i tam jest miejsce, żeby wykorzystać ten potencjał – przyznał.
Technologia to więcej czasu dla pacjentów
– Walczymy przede wszystkim o to, żeby
mieć więcej czasu dla pacjentów – stwierdził
Bartłomiej Mijalski, dyrektor operacyjny
Nexus Polska. Firma zapytała swoich klientów
– 150 polskich szpitali korzystających z systemu
Eskulap – o rzeczywiste potrzeby.
Z odpowiedzi wynikało, że szpitale zmagają się
ze zbyt wieloma formularzami wymuszającymi
przełączanie między okienkami, ponadto długotrwałym wyszukiwaniem istotnych informacji
i mało intuicyjnym poruszaniem się po systemie.
Dlatego firma wprowadziła, jak określił Mijalski,
„szybki i intuicyjny, prosty system, w którym,
tak jak w mediach społecznościowych, dane są
poukładane w postaci na przykład linii czasu”.
– Chodzi przede wszystkim o to, żeby rozwiązania były skonstruowane tak, żeby nie tracić
czasu – zaznaczył. – Sztuczna inteligencja powinna w tym pomóc – dodał i poinformował
o pracach i badaniach Nexus Polska, z których
wynika, że 85% dokumentacji medycznej jest
powtarzalne. – Możemy ją generować automatycznie, podpowiadać, a lekarz nie będzie musiał
tych danych wprowadzać.
Trzy filary wprowadzania innowacji
Jan Butkiewicz, zastępca dyrektora generalnego pionu opieki zdrowotnej Asseco Poland SA
i prezes zarządu Chmury dla Zdrowia, zaznaczył,
że Asseco – jako wiodący dostawca oprogramowania dla szpitali – postrzega swoją rolę w kwestii wprowadzania innowacji w trzech aspektach.
Pierwszy to aspekt „służebny”.
– Jeżeli jednostka lub regulator narzucają
pewne innowacje czy nowe rozwiązania, dopasowujemy się, dostarczamy rozwiązania, bierzemy udział w pilotażach, wspomagamy badania
naukowe, podłączamy stosowne aparatury (...).
Wszystkie wątki sprowadzają się do tego, że
technologie informatyczne muszą wspomagać
pracę lekarza i proces terapeutyczny – wyjaśnił.
Drugim aspektem jest pomoc w implementacji nowych technologii – zwłaszcza na aplikacjach mobilnych, które wspomagają pracę lekarza: nie musi siedzieć przy komputerze, może
chodzić po szpitalu i pracować przy łóżku pacjenta. Firma dostarcza kolejne aplikacje – w obszarach, gdzie można połączyć technologię z potrzebami.
Trzecim elementem jest pacjentocentryzm
– „by pacjent był clou całego procesu”. Miałoby
to umożliwić łączenie systemów. Jak zapowiedział prezes Butkiewicz, niedługo będą dostępne
tzw. pulpity medyczne, które będą łączyły dane
ewidencyjne i wszystkie dane pomiarowe, które
są w systemach. 
•
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Eksperci: podział
na szczepienia
obowiązkowe i zalecane
to już anachronizm
Poprawiając organizację programu szczepień,
warto sięgać po doświadczenia związane
z powszechnością szczepień przeciw COVID-19.
Podział na szczepienia obowiązkowe i zalecane
to anachronizm wynikający z poprzedniej epoki.
Wszystkie szczepienia są zalecane i ważne
– podkreślają eksperci i proponują rozważenie
zmian w organizacji szczepień.

PIOTR WRÓBEL

Jak zaznacza dr Ilona Małecka, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w polskim programie
szczepień zaszły istotne zmiany. Wprowadzone zostały szczepienia przeciwko pneumokokom czy rotawirusom, które są szczepieniami
powszechnymi, dostępnymi od zeszłego roku.
‒ Jednak nasz program szczepień ochronnych w istotny sposób różni się od kalendarzy
w innych krajach europejskich, m.in. w zakresie dostępności szczepień preparatami tzw. wysokoskojarzonymi. U nas są one do dyspozycji
wąskiej grupy pacjentów. Takimi preparatami
są szczepione dzieci urodzone przedwcześnie
i dzieci z przeciwwskazaniami do pełnokomórkowej szczepionki krztuścowej ‒ wyjaśnia.
Z szacunkowych danych wynika, że blisko połowa rodziców korzysta z tych szczepień jako
szczepień zalecanych, decydując się na zakup
preparatu.
O tym, jak doskonalić polski program szczepień, grono ekspertów dyskutowało na sesji „Nowe rozwiązania wspierające realizację
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szczepień w Polsce” podczas XVIII Forum
Rynku Zdrowia (Warszawa, 24-25 października 2022 r.).
Na szczególne znaczenie szczepionek wysokoskojarzonych dla społecznego odbioru programu szczepień wskazała dr Joanna
Stryczyńska-Kazubska, adiunkt w Katedrze
i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
‒ Są dobrej jakości dane, które pokazują, że
stosowanie szczepionek z bezkomórkowym
składnikiem krztuścowym trzykrotnie rzadziej
doprowadza do przerwania schematu szczepień
w wyniku utraty zaufania z powodu odczynów
niepożądanych. Jest to istotne, biorąc pod uwagę, że taki brak zaufania przenosi się potem
i na inne szczepienia ‒ zwracała uwagę, przywołując argument za szerszą refundacją tych
szczepionek.
Szczepionka tym chętniej przyjmowana,
im prostsze jest jej podanie
Dr Ilona Małecka uważa, że teraz najpilniejszą
zmianą w zakresie refundacji szczepionek dla

dzieci jest profilaktyka zakażeń wywołanych
przez meningokoki. ‒ Przynajmniej dla dzieci
z grup ryzyka ‒ zaznaczała. Wskazywała również
na aspekt organizacji szczepień. Nawiązując do
obserwacji postaw rodziców po 2-3 sezonach refundacji szczepień przeciwko grypie dla pacjentów pediatrycznych, zauważa, że rodzice zaczęli
inaczej postrzegać szczepienie przeciwgrypowe.
Wyprowadzają bowiem taki wniosek: „jeżeli państwo je refunduje, to znaczy, że to jest potrzebne
szczepienie”.
Prof. Adam Antczak, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, prorektor ds.
klinicznych i zarządzania nauką Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania
Grypy ocenia, że w ciągu ostatnich lat zrobiono
sporo dla rozszerzenia profilaktyki u osób dorosłych opartej na szczepieniach.
‒ Przełomem była refundacja na poziomie
aptecznym szczepionki przeciw grypie. Początkowo decydowało kryterium wieku 65+, poszerzające możliwość przyjęcia szczepionki przez
osoby o najniższych dochodach. Pojawiło się
też szczepienie darmowe dla osób w wieku 75+
‒ mówił profesor, optując za jak najszerszym
dostępem do szczepień darmowych u osób starszych ze względu na korzyści zdrowotne uzyskiwane w tej grupie.
Za cenne rozwiązanie organizacyjne uznał
wprowadzenie szczepień w aptekach. Drogę utorowało szczepienie przeciw COVID-19.
‒ To bardzo ważny krok, bo ułatwia szczepienie.
A jesteśmy i za tym, żeby szczepienie przeciwko
grypie było oparte na skierowaniu systemowym
tak jak w przypadku COVID-19, co oznacza, że
pacjent nie chodzi po żadne skierowanie do lekarza, tylko ma je wystawione w systemie rządowym ‒ powiedział prof. Adam Antczak. Podkreślał, że mamy już system szczepień, wymaga
teraz korekt i rozwoju.
Rozproszony system
zarządzania szczepieniami
Jak zwracali uwagę eksperci, barierą dla doskonalenia systemu szczepień jest fakt, że szczepienia ochronne nie mają gospodarza. ‒ Nie są nim
pediatrzy, Sanepid, NFZ, Ministerstwo Zdrowia,
właśnie dlatego, że program szczepień jest podzielony na różne instytucje. Program szczepień ochronnych na każdy rok określa komunikat, który przygotowuje Główny Inspektor
Sanitarny, ale potem kupuje szczepionki MZ,
część szczepionek pacjenci kupują sami, a jeszcze część szczepionek ‒ przeciw HPV ‒ obecnie
zostanie sfinansowana prawdopodobnie z budżetu NFZ ‒ mówił dr Paweł Grzesiowski,
ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń
epidemicznych, prezes zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.
Dodał: ‒ System jest rozproszony i ciężko się
nim zarządza. Postulowaliśmy powstanie agencji rządowej, która by się zajmowała szczepieniami, ale to się nie stało.
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Eksperci zgodnie wskazywali na kolejne
aspekty usprawnienia systemu szczepień. To
np. poprawienie sprawozdawczości.
‒ Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)
można zgłaszać elektronicznie przez gabinet.gov,
ale ten system wymaga jeszcze poprawy ‒ podkreślała dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas,
prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie
medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes zarządu głównego
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Ruchy antyszczepionkowe często posługują się
argumentem o nierzetelności zgłoszeń NOP.
‒ Dlatego ich zgłaszanie powinno być proste
‒ mówiła.
Szczepienia obowiązkowe
i zalecane są tak samo ważne
Dr Paweł Grzesiowski zaznaczył, że warto rozważyć zmianę w ustawie o chorobach zakaźnych
znoszącą podział na szczepienia obowiązkowe
i zalecane.
‒ To jest anachronizm wynikający z poprzedniej epoki. Wszystkie szczepienia są zalecane.
W tym sensie wskazywanie na niektóre szczepienia jako obowiązkowe to raczej wskazywanie
na związany z nimi obowiązek refundacyjny
‒ ocenił. Podobnie uważa prof. Adam Antczak:
‒ Szczepienia obowiązkowe i szczepienia zalecane są tak samo ważne.
Co zatem robić, żeby system w większym stopniu przestawał być zerojedynkowy, czyli dzielący

Barierą dla doskonalenia systemu
szczepień jest fakt, że szczepienia
ochronne nie mają gospodarza.
szczepienia na obowiązkowe, refundowane w stu
procentach i zalecane, często wcale nie mniej
ważne, ale nie finansowane?
Eksperci pewne nadzieje wiążą z dyskutowaną na razie w formie pomysłu zmianą zakładającą przesunięcie finansowania programów
polityki zdrowotnej z budżetu ministra zdrowia
do NFZ. Wtedy wydatki na profilaktykę i medycynę naprawczą znalazłyby się w jednym ręku,
co ułatwiłoby sterowanie systemem szczepień.
‒ Uważam, że rozwój kalendarza szczepień w Polsce leży w interesie płatnika. Każda
szczepionka to uniknięcie wydatku na leczenie,
więc to płatnik powinien stać na straży rozwoju
szczepień ‒ mówił dr Paweł Grzesiowski.
Czy recepta na szczepionki jest potrzebna?
Małgorzata Dziedziak, zastępca prezesa ds.
operacyjnych NFZ, zaznaczyła, że to na razie
projekt. Przyznała natomiast, że Fundusz ma
bardzo duże doświadczenie w zakresie organizacji sieci punktów szczepień przeciw COVID-19
i organizacji infolinii z nitką informacyjną w zakresie szczepień, jak i usługową, która umożliwia
zapisanie się na szczepienia ochronne.
‒ Zatem potencjał jest, a Fundusz bardzo elastycznie podchodzi do zadań ‒ mówiła. ‒ Być

może rozwiązanie wiązałoby się z tym, że szybciej udałoby się nam skomunikować wszystkie
systemy informatyczne, gdyby przepływ informacji dotyczących szczepień leżał w gestii NFZ
‒ rozważała.
Mówiąc o oczekiwanych zmianach w systemie
szczepień, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
zwróciła uwagę, że obok systemu szczepień obowiązkowych, bezpłatnych mamy równolegle drugi system umożliwiający pacjentom zakup szczepionki z niższą ceną, na receptę.
‒ A to wiąże się z tym, że ktoś musi tę receptę wystawić, oszacować, czy pacjent ma prawo
do refundacji, pacjent musi ten preparat wykupić i zgłosić się do punktu szczepień. Nim tam
dotrze, może tego szczepienia z wielu powodów
nie wykonać ‒ mówiła.
W ocenie konsultant krajowej zasadne jest
pytanie, czy w systemie, w którym zwiększamy
dostępność szczepień, nadal jest nam potrzebna
recepta. ‒ Poprawia dostępność, ale i komplikuje
system ‒ wyjaśniała.
‒ Przeciwwskazań do szczepień u pacjentów
dorosłych jest bardzo mało. Nawet jeśli pacjent
ma receptę, ale osoba kwalifikująca ma wątpliwości, to szczepionka nie zostanie podana.
Mamy system rejestracji na szczepienia covidowe i myślę, że na tej bazie powinniśmy zmierzać do budowy systemu rejestracji na szczepienia w ogóle. Bez recepty zmniejszamy też ruch
w systemie, czyli oszczędzamy czas deficytowego
personelu medycznego ‒ poddawała tę kwestię
pod rozwagę. 
•
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Pacjenci z chorobami skóry
potrzebują skutecznego leczenia.
Musimy zaopiekować się
też ich psychiką

Jak wygląda
dostęp pacjentów
z chorobami skóry
do nowoczesnych
terapii? Jak
skuteczne leczenie
wpływa na
poprawę ich życia?

Postęp w leczeniu łuszczycy

KATARZYNA MIECZKOWSKA

‒ Jeżeli popatrzymy na leczenie na świecie, powoli się do niego zbliżamy ‒ mówi w odniesieniu
do terapii w atopowym zapaleniu skóry prof.
Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
w Warszawie.
‒ Zmienił się program lekowy leczenia atopowego zapalenia skóry, dlatego że dotychczas
w programie lekowym była możliwość kwalifikowania wyłącznie osób dorosłych powyżej 18.
roku życia z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry. Jak wiemy, AZS to choroba, która
zdecydowanie częściej dotyczy dzieci i młodzieży ‒ podkreśla i dodaje, że dzieci miały do tej
pory ratunkowy dostęp do technologii lekowych.
‒ Program zmienia się bardzo pozytywnie ‒ zaznacza profesor. ‒ Od pierwszego listopada mamy
możliwość leczenia dzieci od 6. roku życia z AZS
ciężkim. Od 6. do 12. roku życia rejestracja leku
dupilumab jest tylko dla dzieci ze wskazania
„atopowe zapalenie skóry, postać ciężka”. W tym
samym programie jest możliwość leczenia młodzieży od 12. do 18. roku życia ‒ mamy również
możliwość leczenia atopowego zapalenia skóry
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o nasileniu ciężkim. Rejestracja leku dupilumab
jest także u młodzieży z postacią umiarkowaną. To jest część, której nam brakuje ‒ tłumaczy.
Profesor powołuje się na najnowsze światowe rekomendacje i zaznacza, że brakuje w programie lekowym wskazania dla postaci umiarkowanej i jednego leku ‒ chodzi o baricytynib.
‒ Mamy nadzieję, że również w niedługim czasie
dołączy [do programu] ‒ dodaje.
Pacjenci widzą światełko w tunelu.
Ale potrzebują wsparcia
Hubert Godziątkowski, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, zauważa, że dzisiaj – już rok po wprowadzeniu pierwszego leku dla pacjentów dorosłych z ciężką
postacią AZS – chorzy ze stagnacji i beznadziei
przechodzą do etapu, w którym widzą światełko w tunelu.
Jak zauważa Godziątkowski, organizacja pacjencka jest uczestnikiem procesu dochodzenia
do refundacji i zajmuje się „działaniami rzeczniczymi” na rzecz ogółu chorych. ‒ Pacjenci oczekują wsparcia od już, od teraz – zaznacza.

– Kiedy zaczynaliśmy w roku 2013, był jeden
lek i byliśmy szczęśliwi, że on jest i że jest na
24 tygodnie – wspomina prof. Walecka, odnosząc
się do leczenia łuszczycy. – W tej chwili mamy
10 leków: mamy cztery inhibitory TNF-alfa, które można włączyć pacjentowi z łuszczycą – od
umiarkowanej do ciężkiej. Pacjent musi mieć
odpowiednio duże nasilenie zmian łuszczycowych na odpowiednio dużej powierzchni i musi
mieć obniżoną jakość życia. W chorobach przewlekłych dermatologicznych każdy pacjent ma
obniżoną jakość życia, bo po prostu źle się żyje
z tymi chorobami.
– Mamy zaopiekowane kobiety w wieku rozrodczym, kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią. Mniej więcej od dwóch lat mamy
certolizumab pegol, który możemy włączyć
w takim stanie, w związku z czym kobiety,
które planują ciążę, nie muszą się o nią obawiać – zaznacza.
– W łuszczycy umiarkowanej mamy jeden inhibitor interleukiny-23, czyli tildrakizumab. Jeżeli mamy pacjenta, który nie miał adekwatnej
odpowiedzi albo utracił odpowiedź na TNF-alfa,
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mamy jeden lek, który u tego pacjenta możemy
włączyć – dodaje.
Leczone są również dzieci. – Dla dzieci od 6.
roku życia w programie lekowym mamy tylko
i wyłącznie jeden lek – etanercept. Nie mamy
żadnego innego leku, natomiast leków zarejestrowanych dla dzieci jest bardzo dużo: mamy
adalimumab od 4. roku życia, mamy ipsykizumab, sekukinumab, ustekinumab od 6. roku życia (…). To jest bardzo mała grupa: przypadków
umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy wśród dzieci
jest 300-310. Etanercept nie do końca spełnia nasze oczekiwania: nawrót jest szybki, część dzieci
nie reaguje na ten lek – informuje.
Konieczne skuteczne leczenie.
Także dla psychiki pacjentów
Prof. Marek Kulus, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 20182021, kierownik oddziału klinicznego Kliniki
Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
zwraca uwagę na skuteczne leczenie nie tylko
pod kątem zdrowia, ale i samopoczucia u dzieci.
– Dzieci w stosunku do siebie są często bezlitosne. Te dzieci, które wyglądają inaczej, mają
problemy ze skórą, często są wykluczone. To rodzi cały szereg konsekwencji, problemów natury
Reklama

edukacyjnej: dzieci gorzej śpią, gorzej się rozwijają, nie mogą się skupić – wylicza.
Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii
Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, zauważa, że pacjent „dostaje nadzieję na to, że
wreszcie będzie mógł robić to, czego do tej pory
robić nie mógł, uzyskać to, czego uzyskać nie
mógł”. Dostaje też nowoczesne leczenie, które
w krótkim czasie pozwala pozbyć się zmian
i daje pacjentowi „zastrzyk energii”. – Zaczyna nagle robić wszystko: chodzić na basen, na
siłownię, jeździć na rowerze, spotykać się ze
znajomymi po latach wycofania – podkreśla.
Prof. Ewa Mojs, kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, dodaje, powołując się na badania
poznańskiej uczelni, że 60% kobiet chorych
na łuszczycowe zapalenie skóry wykazywało objawy depresji. Podkreśla więc, jak ważne jest wsparcie psychologiczne dla chorych.
Mają pomóc w tym webinaria dla psychologów,
o których nadmienia Dagmara Samselska, organizowane przez jej fundację pod patronatem
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dzięki szkoleniom specjaliści mogą edukować się na temat problemów psychicznych
osób z chorobami skóry. 
•

Prof. Marek Kulus

Dzieci w stosunku do siebie są często
bezlitosne. Te dzieci, które wyglądają
inaczej, mają problemy ze skórą, często
są wykluczone. To rodzi cały szereg
konsekwencji, problemów natury
edukacyjnej: dzieci gorzej śpią, gorzej się
rozwijają, nie mogą się skupić.
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Co trzeci absolwent
medycyny chce
wyjechać z kraju.
Pieniądze ich
nie zatrzymają

– Z naszych badań wynika, że jedna trzecia
osób, którzy kończą studia medyczne i które odpowiedziały na nasze pytania, jest prawie zdecydowana, żeby wyjechać. Z kolei dwie trzecie pytanych mówiło: migracja jest dla mnie jakąś opcją,
ale chce zostać. Jeżeli nie zostanę wypchnięty
z Polski, to zostanę – relacjonował Duszczyk.
Naukowcy analizowali postawy i plany nowych absolwentów uczelni medycznych, ale
wracali również do roczników przebadanych
już wcześniej, aby sprawdzić, jak rzeczywistość
zweryfikowała ich plany.
Roczniki kończące studia pytano m.in., gdzie
chcą pracować w zawodzie medyka. – Zdecydowana większość z nich – 70% – mówi o tym, że
to będą albo wojewódzkie, albo uniwersyteckie
szpitale. To między innymi ta grupa osób jest
również otwarta na wyjazd za granicę – tłumaczył szef projektu.
Wynagrodzenia dopiero na 4. miejscu
oczekiwań. Kluczowe są warunki pracy

Jedna trzecia absolwentów studiów medycznych
jest „prawie zdecydowana” na wyjazd za granicę.
Dwie trzecie bierze pod uwagę emigrację, ale
wolałoby zostać w kraju – tak wynika z badań prof.
Macieja Duszczyka z Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych oraz Ośrodka Badań
nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
Badacze potwierdzają, że młodych medyków
nie zatrzymają w kraju wynagrodzenia. Więc co?
Warunki pracy. Utrzymanie work-life balance, który
jest dla Pokolenia Y i Z kluczowy.

JUSTYNA PRZYBYTEK-PAWLIK
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Podczas Forum Rynku Zdrowia prof. Maciej
Duszczyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Ośrodka Badań nad
Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego mówił
o prowadzonym przez jego zespół projekcie śledzącym losy osób, które ukończyły studia medyczne.
Badanie w pierwszej odsłonie objęło absolwentów czterech uczelni (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet
Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), ale w przyszłości ma zostać rozszerzone o kolejne ośrodki.
Profesor zwrócił uwagę, że o ile Polska na
przestrzeni ostatnich trzech, czterech lat zmieniła status z państwa typowo emigracyjnego na
państwo imigracyjne, o tyle w środowisku medycznym – a ogólnie wśród zawodów wysoko
wykwalifikowanych – ten proces jest znacznie
wolniejszy.

Badaczy zaskoczyły odpowiedzi dotyczące oczekiwań w miejscu pracy. Okazało się, że najważniejsze nie są dla młodych medyków wynagrodzenia, które znalazły się dopiero na czwartym
miejscu, a warunki pracy (miejsce pierwsze)
w tym możliwości rozwoju, atmosfera i czas
pracy.
Z kolei wśród czynników wypychających za
granicę absolwenci wymieniali m.in. COVID–19.
– Chodzi o doświadczenie pandemii, ale nie tylko
to, które mieli pracując na oddziałach covidowych, a również o obserwację tego, jak działał
system służby zdrowia w tym czasie. Odpowiadali: tak, to zwiększyło prawdopodobieństwo
naszego wyjazdu – podsumowywał Duszczyk.
Poza tym do ankiet dodano również pytanie
o hejt – o co wnioskowali przedstawiciele samorządów studenckich z uczelni objętych badaniem. Okazało się, że aż dla 95% badanych
właśnie hejt jest kolejnym czynnikiem wypychającym.
– Co jeszcze jest bardzo ważne, absolwenci
nie chcą wyjeżdżać zaraz po studiach, mówią:
poczekam na staż, zrobię staż, wtedy zdecyduje. Dlatego wiemy, że jeżeli mamy jedną trzecią
absolwentów, która chce wyjechać z kraju, to teraz (zanim skończą staż – przyp. red.) jest czas,
żeby spróbować ich zatrzymać – podpowiadał
naukowiec.
Odniósł się również do rządowych zabiegów
podejmowanych, aby wypełnić luki kadrowe
w systemie.
– Wiemy o tym, że w pewnym momencie niektóre państwa postawiły na kształcenie, na liczbę osób, które kształciły i niestety nie odniosły specjalnie wielkiego sukcesu. Dostarczały
pracowników, ale do innych państw, ponieważ
zabrakło w tym momencie kolejnego kroku.
Samo skończenie studiów wcale nie gwarantuje, że ktoś będzie lekarzem. Szczególnie lekarzem zatrudnionym w tym miejscu, w którym
studenci chcieliby pracować. Kluczową kwestią
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Jak wynika z badań
dla medyków nie są
najważniejsze wynagrodzenia,
które znalazły się dopiero
na czwartym miejscu,
a warunki pracy, w tym
możliwości rozwoju,
atmosfera i czas pracy.

są specjalizacje: te, które sobie wymarzyli, które chcą wykonywać, a nie te, które są – oceniał.
Profesor podkreślił też, że wysiłki w celu zatrzymania medyków w kraju należy zintensyfikować, bo konkurencja o lekarzy na świecie
będzie rosła.

kilkanaście lat poza Polską, uderzyły w sufit
i wróciły, bo tu im będzie łatwiej ze zdobytym
tam doświadczeniem. Mówią również, że nie
wyjeżdżają na całe życie: za granicą zrobię specjalizację i wtedy zastanowię się, co zrobić dalej
– powiedział.

Jeśli wracają, to z powodów rodzinnych.
Warunki za granicą są bezkonkurencyjne

Ministerstwo umożliwi
studentom pracę w szpitalach

O tym, czy lekarze wracają z emigracji, mówił
Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
– Niestety praktyka pokazuje, że powroty są
bardzo rzadkie. Jeśli lekarze wracają, to najczęściej, żeby opiekować się starszymi rodzicami i generalnie z powodów rodzinnych. Nie
przyciągamy ich warunkami pracy czy bezpieczeństwem wykonywania zawodu. Gdybyśmy
na obszarze całej Unii Europejskiej mieli porównywalne, a nie odstające od siebie warunki
pracy, młodzi ludzie wyjeżdżaliby zdobyć doświadczenie po to, żeby jeszcze lepiej praktykować w Polsce. Niestety, kiedy już wyjadą, to za
granicą warunki pracy, które stawiają na pierwszym miejscu, mają bezkonkurencyjne. Dlatego
my tych powrotów w zasadzie nie obserwujemy
– komentował.
Prof. Duszczyk dodał, że badacze z Uniwersytetu Warszawskiego zamierzają wrócić do tych
absolwentów medycyny, którzy wyjadą z kraju i zapytać ich, czy zamierzają wrócić i na jakich warunkach. Tymczasem zwrócił uwagę, że
w rozmowach z medykami pojawiły się dwa ciekawe wątki w tym kontekście.
– Mówią: zdajemy sobie sprawę, że za granicą
napotkamy na szklany sufit, że warunki pracy
będą lepsze, ale tam nie będziemy „top of the
top”. Opowiadają historie osób, które pracowały

O pomysłach Ministerstwa Zdrowia na zatrzymanie emigracji młodych medyków mówił wiceminister Piotr Bromber. Zapowiedział m.in.
uruchomienie projektu umożliwiającego wcześniejsze rozpoczęcie pracy przez studentów.
– Jesteśmy na etapie przekładania tego pomysłu na język prawny, który da studentom
możliwość pracy już w trakcie studiów. Z jednej strony to wyjście naprzeciw oczekiwaniom,
żeby mieli szybciej kontakt z pacjentem oraz
mogli zdobyć więcej umiejętności i kompetencji.
Z drugiej, to upraktycznienie samego procesu
kształcenia – wyjaśnił.
I podkreślił: Każde rozwiązanie, które proponujemy, czy to na kanwie rozporządzeń, czy rozwiązań koncepcyjnych jest wyjściem naprzeciw
oczekiwaniom młodych.

O pomysłach Ministerstwa
Zdrowia na zatrzymanie
emigracji młodych medyków
mówi wiceminister Piotr Bromber.
Zapowiedział m.in. uruchomienie
projektu umożliwiającego
wcześniejsze rozpoczęcie pracy
przez studentów.

Wiceminister skomentował również niskie,
czwarte miejsce wynagrodzenia na liście oczekiwań absolwentów kierunków medycznych.
– To, że wynagrodzenia nie są już priorytetem,
to po części efekt zmiany percepcji, ale też tego,
że wynagrodzenia są już na innym poziomie niż
kilka lat temu. Mamy bardzo zaawansowany
pewien etap, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń
i oczywiście warunki pracy, które są tu kluczowe – dodał.
„Patrzę z wiarą na nowe pokolenie”
Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, odnosząc się do dyskusji
o wyzwaniach związanych z wejściem na rynek
pracy nowego pokolenia medyków, powiedział, że
patrzy z wiarą na obecną sytuację. – Każde nowe
pokolenie, które wchodzi do systemu, ma rozwojowe i innowacyjne podejście. Jako przedstawiciel
pokolenia X, przepracowałem wejście Pokolenia
Y, teraz obserwuję Zetki. To co się nie zmienia, to
bardzo dobry dobór osób, które trafią na uczelnie
medyczne. To są ludzie z pasją, z chęcią niesienia pomocy – powiedział rektor. Przyznał, że za
zmianami pokoleniowymi na rynku pracy idą
też zmiany w kształceniu, m.in. standardach
kształcenia. – Zdaliśmy sobie sprawę, że obecny
system demotywuje studentów, którzy w pierwszych latach przepuszczeni są przez „maszynkę”
nauk podstawowych. To, ich zniechęca. Zmiany,
które mam nadzieję, że wejdą od kolejnego roku
akademickiego, kładą większy nacisk na to, że
studenci szybciej znajdą się przy łóżku pacjenta,
szybciej zaczną się uczyć rozmowy z nim, współpracy między zawodami medycznymi i efektywnej komunikacji. To nigdy nie było mocną stroną
świata medycznego, który jest zhierarchizowany
i hermetyczny – mówił prof. Gruchała. 
•
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Ilu lekarzy
potrzebujemy?
Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia mówią
o historycznym wydarzeniu, jakim jest ponad 10 tys.
studentów, którzy w październiku rozpoczęli rok
akademicki na kierunku lekarskim.

MARIUSZ POLAK

Medycy mają obawy o jakość kształcenia na
uczelniach, które dopiero co uruchomiły kierunki medyczne i przestrzegają przed „produkcją
lekarzy na eksport”.
W roku akademickim 2022/2023 naukę na
kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym
rozpoczęła rekordowa liczba ponad 10 tys. studentów. Ministerstwo Zdrowia mówi o sukcesie,
medycy mają wątpliwości co do jakości kształcenia na uczelniach, których liczba wzrasta skokowo. Jeszcze w 2016 roku przyszłych lekarzy
kształciło 16 uczelni, dziś już 24, a jak zapowiada
resort zdrowia, w 2023 roku możliwe, że będzie
ich przynajmniej 26.
– Łatwo przyjąć narrację, że zwiększająca się
liczba oznacza kiepską jakość. Dzisiaj mamy
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pierwszych absolwentów z uczelni w Opolu,
Zielonej Górze, Rzeszowie, Kielcach. Studenci
z Zielonej Góry przy pierwszym swoim podejściu zdali najlepiej Lekarski Egzamin Końcowy
– przekonywał w trakcie XVIII Forum Rynku
Zdrowia wiceminister zdrowia Piotr Bromber.
Wiceszef resortu podkreślał, że większość nowych kierunków lekarskich otwierana jest na
uczelniach, które mają doświadczenie w prowadzeniu kierunków medycznych, gdyż kształciły
już fizjoterapeutów, ratowników medycznych
czy pielęgniarki i położne, „co oznacza, że mają
doświadczenie”.
– Można pilnować parametru zarówno
liczbowego, jak i jakościowego. To nie stoi
w sprzeczności. Jeżeli będziemy pilnowali

standardów kształcenia, to ono będzie na odpowiednim poziomie – podkreślał, tłumacząc,
że „wychodząc naprzeciw wątpliwościom, co do
nowych kierunków”, w ubiegłym roku powołano zespół do spraw zmian standardów kształcenia, które mają obowiązywać od przyszłego
roku akademickiego.
– W mojej ocenie dzięki wprowadzonym mechanizmom jakość będzie wyższa. Upraktyczniamy studia, mówimy o ważnej roli centrów
symulacji – dodawał wiceminister Bromber.
Jeżeli dorzucimy medykom pracy
administracyjnej, będziemy potrzebowali
ich więcej
Na liczbę lekarzy zwracał uwagę prof. Ryszard
Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wskazywał, że trudno
jednoznacznie określić, ile potrzeba medyków
w Polsce, bo „zależy to od wielu zmiennych, jak
choćby potrzeby pacjentów, możliwości systemu
ochrony zdrowia, możliwości systemu kształcenia kadr oraz zadań, w jakie zaangażuje się
personel”.
– Jeżeli dorzucimy medykom pracy administracyjnej, będziemy potrzebowali ich więcej, jeżeli odciąży się ich z papierów, wystarczy mniej.
Są też pewne trendy czasowe, jak np. pandemia,
która nam towarzyszy od dwóch lat – tłumaczył,
podkreślając, że wobec wzrastającej liczby studentów zadaniem CMKP będzie przygotowanie
odpowiedniej liczby miejsc akredytowanych do
szkolenia specjalizacyjnego.
Lekarze coraz częściej stawiają
na work-life balance
– Wielu studentów kończy szkolenie specjalizacyjne, kończy PES i odchodzi do prywatnego sektora – kontrował Paweł Doczekalski,
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przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy
w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Podkreślał, że sama liczba potrzebnych lekarzy niewiele mówi, ponieważ jest zróżnicowana
nie tylko pod względem specjalizacji, ale również regionu czy nawet miasta. Stawiał też pod
znakiem zapytania słuszność skokowego zwiększania liczby uczelni kształcących lekarzy, co
może oznaczać „produkcję medyków na eksport”,
a także na uproszczone wydawanie pozwoleń
na pracę medykom zza granicy, ze względu na
barierę językową.
Wyliczał, że nie chodzi tylko o lekarzy z Ukrainy czy Białorusi, ale także z Burkina Faso, Arabii Saudyjskiej, Jamajki czy „innych wysp”. Pytał,
czy chodzi o to, aby liczba lekarzy zgadzała się
w Excelu, czy jednak chodzi o jakość. – W ten
sposób zawód lekarza nie powinien i nie może
funkcjonować – podkreślał Doczekalski.
Dopowiadał, że zmienia się mentalność młodych lekarzy, którzy coraz częściej stawiają na
work-life balance. – Nie chcą już pracować po
24 godziny czy brać po 7-8 dyżurów w miesiącu.
Kiedyś był etos pracy lekarza, dziś już nie chcą
w ten sposób funkcjonować – tłumaczył.
System kształcenia kadr medycznych
nie nadąża za rozwojem technologii
Prof. Halina Podbielska, przewodnicząca
Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej, zwracała
natomiast uwagę, że system kształcenia kadr
medycznych nie nadąża za rozwojem technologii i wciąż nie do końca przygotowany jest
do współczesnych potrzeb związanych z coraz
większą liczbą nowoczesnej aparatury w szpitalach. Wskazywała, że w USA prowadzone są
już studia, które kończą się uzyskaniem tytułu Physician Engineer, czyli lekarza inżyniera.
– Rozwój technologii tak przyspieszył, że rzadko który system tradycyjnej medycyny nadąża
za nim w swoich założeniach kształcenia. Nie
możemy kształcić lekarzy, którzy nie będą mieli
wiedzy o nowych technologiach. Musi się ona
znaleźć w programach kształcenia i w tej chwili już bardzo wiele uniwersytetów na świecie to
rozumie – podkreślała prof. Podbielska.

Tłumaczyła, że powinna być jakaś elita,
dla której studia medyczne będą nieco inaczej wyglądały. – Potrzeba nam jutronautów.
Osób, które będą kształtowały oblicze medycyny w przyszłości. Oprócz lekarzy, którzy będą
mieli bezpośredni kontakt z pacjentem, potrzebujemy wizjonerów przyszłości, lekarzy nadających kierunek rozwojowi medycyny – wyjaśniała.
Wyliczała, że rocznie w Polsce około 1000 osób
kończy inżynierię biomedyczną. – To są osoby,
które bardzo dużo umieją z medycyny, odbywają praktyki w szpitalach, a nie potrafimy ich
wykorzystać masowo w ochronie zdrowia – tłumaczyła.
Dzisiaj absolwent przychodzi do apteki
nieprzygotowany do wykonywania
zawodu
Bożena Szymańska, pełnomocnik zarządu
ds. farmaceutycznych DOZ SA, podkreślała, że
problemy kadrowe dotyczą nie tylko lekarzy, ale
i farmaceutów, których z roku na rok brakuje
coraz więcej, a „dodatkowym zmartwieniem jest
to, że na obecnym roku akademickim wyjątkowo
niska liczba osób podjęła studia na kierunku
farmaceutycznym”.
Tłumaczyła, że już wcześniej upatrywano powodów coraz większej niechęci do tego kierunku,
stąd na zgłaszane przez środowisko postulaty
odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia, powołując zespół ds. zmiany programu kształcenia
farmaceutów.
– W tej chwili z 5,5 tys. godzin obejmujących
program nauczania, tysiąc to nauka chemii, co
zniechęca młodych ludzi do podejmowania studiów. Dla porównania tylko 60 godzin to opieka
farmaceutyczna – wyliczała.
– Dzisiaj absolwent przychodzi do apteki
w zasadzie nieprzygotowany do wykonywania
tego zawodu, przez co musi podejmować kosztowne kształcenie podyplomowe i dodatkowe
kursy – wyjaśniała Szymańska. Przestrzegała,
że „brak farmaceutów to brak dostępności do
leków dla pacjentów”.
Rosną trudności w dostępie do łóżek
szpitalnych, do pacjentów, przy których
mogą szkolić się studenci
Prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwracał uwagę,
że proces kształcenia utrudnia możliwość poszerzenia bazy klinicznej.

W roku akademickim 2022/2023 naukę na kierunkach lekarskim
i lekarsko-dentystycznym rozpoczęła rekordowa liczba ponad 10 tys.
studentów. Ministerstwo Zdrowia mówi o sukcesie, medycy mają
wątpliwości co do jakości kształcenia na uczelniach, których liczba
wzrasta skokowo. Jeszcze w 2016 roku przyszłych lekarzy kształciło
16 uczelni, dziś już 24, a jak zapowiada resort zdrowia, w 2023 roku
możliwe, że będzie ich przynajmniej 26.

Paweł Doczekalski

W przypadku lekarzy przybyłych do
Polski Izba Lekarska nie weryfikuje
jakości, ale tylko znajomość języka
polskiego. Zapraszaliśmy ministra
zdrowia Adama Niedzielskiego na
komisję językową w OIL w Warszawie.
Na 10-15 kandydatów, jeden, może
dwóch zdawało test językowy.

– Rosną trudności w dostępie do łóżek szpitalnych, do pacjentów, przy których mogą szkolić się studenci. Choć techniki symulacyjne są
ważne i zdobywają coraz większe znaczenie, to
medycyny w wariancie on-line trudno się nauczyć i konieczny jest dostęp do pacjenta. I to
dostęp nie 20-osobowej grupy do jednego chorego, a gwarantujący studentom bezpośredni
kontakt z pacjentem – podkreślał.
– Osobiście postuluję o wprowadzenie instytucji szpitala uczącego, co funkcjonuje na całym
świecie. U nas szpitale bardzo chętnie przyjmują
rezydentów, bo to są opłacane przez Ministerstwo Zdrowia ręce do pracy, ale nie wykazują
zainteresowania szkoleniem studentów – tłumaczył prof. Gaciong.
Wyjaśniał, że z roku na rok dla administracji
uczelni negocjacje z zarządzającymi szpitalami
na temat kształcenia studentów są coraz trudniejsze. – W tej chwili są wręcz beznadziejne,
żeby zgodzili się przyjąć studentów na zajęcia.
Padają ogromne sumy – przyznał.
Erasmus+ może podnosić jakość
kształcenia kadr medycznych
Jak wskazywał dyrektor generalny Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji oraz Narodowej
Agencji Programu Erasmus+ Paweł Poszytek,
jakość kształcenia może podnieść Erasmus+.
– Erasmus kojarzy się z wymianą studentów, a to jest tylko niewielki wycinek tego programu. To również dofinansowanie projektów
mających podnieść jakość kształcenia kadr medycznych. W samym tylko trzyletnim okresie
2019-2021 dofinansowaliśmy w Polsce ponad
260 projektów na kwotę 18 mln euro – wyliczał
Poszytek.
Wyjaśniał, że na dofinansowanie mogą liczyć
przede wszystkim projekty wykazujące się innowacyjnością z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii.
Podkreślał, że dla samych studentów to również możliwość wyjazdu na zagraniczne staże
na uczelnie partnerskie, gdzie mogą zdobyć dodatkowe kompetencje i umiejętności.
– Dzięki współpracy międzynarodowej praktycznie wszystkich uczelni medycznych w Polsce
to także możliwość wymiany doświadczeń przez
kadry tych uczelni – tłumaczył. 
•
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Zmiany w POZ. „Powinniśmy ustalić progi
tak, by mniejszym podmiotom było łatwiej”
– Myślę, że ważne jest podejście holistyczne. Nie można rozpatrywać diagnostyki jako
kosztu, tylko jako benefit, w tym także jako benefit w prowadzeniu pacjenta w trakcie
choroby. W ten sposób możemy sprawdzić, czy ordynowane przez lekarzy leczenie
spełnia swoją rolę – skomentowała w trakcie debaty na temat zmian w POZ dr
Katarzyna Skowrońska, manager ds. medycznych Roche Diagnostics Polska.

JOANNA KOBYLAŃSKA-BUTRYM

Dyskusja na temat planowanych i wdrażanych
stopniowo zmian w podstawowej opiece zdrowotnej wciąż pozostaje „żywa” i aktualna. Na temat
podstawowych założeń opieki koordynowanej,
czyli tzw. reformy POZ, głos w trakcie Forum
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Rynku Zdrowia zabrał Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.
‒ Stosunkowo przestarzały system POZ generuje przesuwanie pacjentów w kierunku ambu-

latoryjnej opieki i szpitalnych oddziałów ratunkowych. Powoduje to niezadowolenie pacjentów
i nieosiąganie przez nas celów zdrowotnych: objęcia populacji odpowiednią opieką i prowadzeniem profilaktyki. Mieliśmy prowadzony pilotaż
w POZ, który pokazał, że możemy wziąć z niego
pewne elementy ‒ wskazał.
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Jak wyjaśnił, pierwszym z punktów planowanych zmian było wprowadzenie funkcji koordynatora do POZ ‒ początkowo był powołany do
tego, aby wyszukiwać pacjentów, szczególnie do
profilaktyki chorób układu krążenia i profilaktyki cytologii. Jednym z następnych elementów
było wprowadzenie tzw. budżetu powierzonego.
‒ Ostateczny punkt to wydanie przełomowego
rozporządzenia i idącego za nim zarządzenia.
Być może te akty zostały stworzone w bardzo
szybkim tempie, ale uznaliśmy wraz z oceną
ryzyka, że jeżeli nie wejdą w życie z dniem 1 października, to być może nie będzie drugiej okazji
do ich wprowadzenia. Chcemy mniej więcej do
końca tego roku osiągnąć taki efekt, aby 5 proc.
świadczeniodawców wdrożyło opiekę koordynowaną ‒ wyjaśnił Karaszewski.
W opozycji do słów przedstawiciela NFZ wypowiedziała się dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
‒ Medycyna rodzinna i specjaliści medycyny
rodzinnej zaczęli funkcjonować w POZ 30 lat
temu. Opieka koordynowana to nie jest żadne nowe pojęcie dla specjalistów medycyny rodzinnej i budżet powierzony także nie. Zarówno
jakość, profilaktyka, jak i promocja zdrowia to
również nie są nowe pojęcia dla specjalistów
medycyny rodzinnej pracujących w POZ ‒ zripostowała.
Zdaniem dr Jankowskiej-Zduńczyk lekarze
rodzinni koordynują opiekę w POZ, a także często koordynują opiekę zdrowotną nad pacjentami w całym systemie ochrony zdrowia. W swojej
wypowiedzi podkreśliła, że sukces nowej reformy
POZ jest zależny od pewnych warunków.
‒ Moim zdaniem sukces reformy POZ jest
zagrożony faktem braku podobnych reform
w AOS i szpitalnictwie, czyli całym systemie
ochrony zdrowia, które powinny być nastawione na zaspokojenie problemów zdrowotnych
‒ podsumowała.
Według dr hab. Agnieszki Mastalerz-Migas,
konsultant krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej, wdrażane zmiany w systemie POZ oznaczają poprawę jakości w opiece nad pacjentem.
‒ To jest po prostu poprawa kompleksowości
opieki nad pacjentem, w której wychodzimy od
profilaktyki i dochodzimy do diagnozy choroby
przewlekłej, mamy większe narzędzia diagnostyczne i dochodzimy do zarządzania chorobą.
Dochodzimy do standaryzacji opieki i zależy
nam na tym, aby wszyscy robili to według jednego standardu i żeby pacjent mógł otrzymać
plan opieki medycznej, który będzie na bieżąco
modyfikowany ‒ podała.
Dr hab. Mastalerz-Migas wyraziła nadzieję,
że proces zostanie zamknięty do końca roku.

Wyraźnie wskazała także obszar, który powinien
być rozwijany w dalszej kolejności.
‒ Otwiera się nam szerokie pole szkoleń personelu medycznego kadry zarządzającej. To jest
obszar, który nie został jeszcze dobrze zabezpieczony – liczymy na środki unijne. Patrzmy
na to, jak na proces, nie oczekujmy wszystkiego
tu, teraz i natychmiast, bo to się będzie działo
przez najbliższe miesiące i lata. W moim odczuciu to zmiana projakościowa i propacjencka, ale
też dobra dla personelu medycznego ‒ dodała.
Propagacja założeń i usunięcie problemów
W dalszej części dyskusji padło pytanie o to,
w jaki sposób zachęcić do propagacji wskazanych
zmian i jak ewentualnie usunąć tzw. wąskie gardła w tym zakresie.
‒ Propagacja jest tutaj kluczowa, jeśli chodzi
o całą reformę, ponieważ oczywiście się zgadzam,
że nie powinniśmy się zatrzymać na reformie
POZ. Kiedy nie zreformujemy AOS, to powstanie
dualizm świadczeń i delikatny bałagan w całym
systemie. [...] Wydaje mi się, że zostały wybrane
takie, a nie inne jednostki chorobowe, co powoduje uporządkowanie całego systemu w tej kwestii, ponieważ lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali w mojej ocenie bardzo duże
benefity i możliwości diagnozowania. Bez diagnostyki nie ma dobrze postawionego problemu
medycznego, w szczególności jeśli chodzi o pacjenta ‒ podała dr Katarzyna Skowrońska,
manager ds. medycznych Roche Diagnostics
Polska.
Prelegentka wskazała także na istotność edukacji zarówno lekarza, jak i pacjenta, aby ludzie
przestali obawiać się reformy POZ. Jednocześnie
dodała: ‒ Myślę, że ważne jest podejście holistyczne, że nie można rozpatrywać diagnostyki
jako kosztu, tylko jako benefit, w tym benefit
w prowadzeniu pacjenta w trakcie jego choroby.
W ten sposób możemy sprawdzić, czy ordynowane przez lekarzy leczenie spełnia swoją rolę.
W podobnym tonie wypowiedział się Michał
Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych
i Market Access, Philips Healthcare, członek
zarządu Philips Polska. Jego zdaniem, aby doprowadzić do zmiany, konieczna jest propagacja, czyli „rozprzestrzenianie się zaburzenia
w ośrodku”.
‒ Zaburzeniem w tym przypadku jest zmiana, i to fundamentalna. W niej zawsze są pewne podpowiedzi, bardzo konkretne systemy,
metodologie, jak taką zmianę wdrażać. Natomiast najważniejsi w tym wszystkim są ludzie,
bo zmiana czy zaburzenie rozprzestrzeniają się
wśród ludzi, w związku z czym muszą być do
nich przekonani ‒ podkreślił.
Dyrektor Kępowicz podał również, że istotną
rolę odgrywają zmiany wprowadzone małymi
krokami.
‒ Musimy cały czas dążyć do tego, żeby małymi krokami wprowadzać i sprawdzać, poprawiać,
znowu wprowadzać i znowu sprawdzać, czy to
wykonanie jest realizowane ‒ stwierdził.

Według dr hab. Agnieszki
Mastalerz-Migas, konsultant
krajowej w dziedzinie medycyny
rodzinnej, wdrażane zmiany
w systemie POZ oznaczają
poprawę jakości w opiece nad
pacjentem. „To jest po prostu
poprawa kompleksowości
opieki nad pacjentem, w której
wychodzimy od profilaktyki
i dochodzimy do diagnozy
choroby przewlekłej".
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Czy firmy są przygotowane
do wsparcia edukacji?
Kolejnym punktem w dyskusji nad reformą
POZ jest edukacja propagowana m.in. przez prywatne firmy. Ich przedstawiciele opisali obecnie
wdrażane działania.
‒ Jako Roche Diagnostics już dawno weszliśmy w edukację diabetologiczną. Teraz zaczynamy cykl webinariów, jeśli chodzi o kardiologię. Mamy w planach przygotowanie OnePagera
z najwybitniejszymi kardiologami w Polsce, który na pewno pomoże lekarzom pierwszego kontaktu w zarządzaniu chorymi. Myślę, że będzie
to dużym benefitem dla lekarzy pierwszego kontaktu ‒ podała dr Skowrońska.
Z kolei Andrzej Jaworski, prezes zarządu
PZU Zdrowie, nakreślił formę podejścia do pacjenta z perspektywy prywatnej opieki zdrowotnej.
‒ Od samego początku założyliśmy, że diagnostyka jest podstawowym elementem kontaktu
z pacjentem i poszliśmy jeszcze dalej. U nas nie
trzeba iść do lekarza pierwszego kontaktu czy
lekarza rodzinnego, aby dostać skierowanie na
podstawowe badania. Pacjent, który ma wykupiony abonament czy ubezpieczenie zdrowotne,
sam decyduje, z jakich badań chce skorzystać.
I muszę powiedzieć, że analizując tę sytuację,
nie widzimy żadnych nadzwyczajnych kosztów
z tym związanych ‒ wyjaśnił.
Podsumował również korzystanie z profilaktyki przez pacjentów oraz obawy, jakie mają niektóre osoby związane z POZ.
‒ Podejście holistyczne jest podejściem we
właściwym kierunku i myślę, że w miarę szybko wszyscy się przekonają, że pacjenci nie będą
wykorzystywać tego, czego czasami się niektórzy
boją, czyli nadmiernego chodzenia do lekarza
czy do specjalistów, jeżeli takiej potrzeby nie
ma ‒ zauważył.
Zdaniem dyrektora PZU przyszłością jest telemedycyna. Jak wyjaśnił, jego firma rocznie obsługuje aż 3 miliony pacjentów za pomocą tego
narzędzia, co wskazuje na zmianę nastawienia
pacjenta do sposobu, w jaki chce być leczony.
Zagrożenia w propagacji
pozytywnych rozwiązań
Na temat możliwych problemów POZ wypowiedział się Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie.
‒ Jako organizacja, która zrzesza 1/3 podmiotów POZ w Polsce, staramy się patrzeć systemowo i pod kątem pacjentów przede wszystkim z najmniejszych miejscowości, ponieważ
my zrzeszamy głównie małe podmioty, które
samodzielnie nie są w stanie realizować świadczeń w całości. […] Opieka koordynowana ma
nam dać szersze możliwości i właśnie poprawić
tę opiekę najbliżej pacjenta, blisko jego miejsca
zamieszkania. Z drugiej strony nie mamy zasobów, musimy ich szukać. Znalezienie ich wcale
nie jest takie proste. Już w tej chwili część z nas
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Andrzej Jaworski, prezes zarządu PZU Zdrowie

Od samego początku założyliśmy, że diagnostyka jest podstawowym elementem
kontaktu z pacjentem i poszliśmy jeszcze dalej. U nas nie trzeba iść do lekarza
pierwszego kontaktu czy lekarza rodzinnego, aby dostać skierowanie na podstawowe
badania. Pacjent, który ma wykupiony abonament czy ubezpieczenie zdrowotne,
sam decyduje, z jakich badań chce skorzystać. I muszę powiedzieć, że analizując tę
sytuację, nie widzimy żadnych nadzwyczajnych kosztów z tym związanych.

próbowała ich szukać i środki, które są przewidziane w zarządzeniu prezesa funduszu, jest
bardzo trudno znaleźć ‒ podkreślił.
Wymienił także obawy, które mają lekarze
przyjmujący w ramach POZ, szczególnie ci pracujący w małych podmiotach. Wiceprezes zaznaczył wprost, że małe podmioty mają po prostu
trudniej.
‒ Pacjent konkuruje z biurokracją o mój czas,
który mam w swoim podmiocie. Do tego dochodzi temat podejścia do małych podmiotów.
W ramach koordynacji mamy przeznaczony budżet w zależności od ścieżek, które wybieramy.
Kwoty budżetu, jakie otrzymują małe podmioty,
to 250 zł, 400 zł i to są miesięczne kwoty. Cóż
można za to zrobić, jeżeli sama porada kompleksowa i jedno badanie tak naprawdę pokrywa
miesięczny budżet. Koszt czasowy przygotowania oferty jest często wyższy niż budżet, który
można osiągnąć ‒ wyjaśnił.
Zdaniem prelegenta największy pożytek
z opieki koordynowanej mieliby pacjenci z małych podmiotów, ale wciąż brakuje zachęt finansowych dla najmniejszych punktów. ‒ Powinniśmy ustalić progi tak, aby mniejszym
podmiotom było łatwiej ‒ podsumował.
Usprawnienie nocnej i świątecznej opieki
Kolejnym poruszanym zagadnieniem związanym z udzielaniem świadczeń była nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Dyskutanci zostali
zapytani, czy może ona zostać wpisana do POZ.
‒ Wprowadziliśmy w Warszawie nocną pomoc
lekarską od godziny 20:00 do godziny 7:00 zarówno dla osób, które mają u nas abonament
czy ubezpieczenie, jak i dla osób, które po prostu
przyjdą z ulicy. Muszę powiedzieć, że obecnie
nie ma tu specjalnie dużego zainteresowania.
Będziemy promować tę akcję, ale póki co nie
cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony
pacjentów ‒ wskazał prezes Jaworski.
Inny punkt widzenia w tej sprawie przekazała
dr Skowrońska, która zaznaczyła, że ważne są nowoczesne rozwiązania systemowe w tym zakresie.
‒ Myślę, że przede wszystkim byłoby wartością
dodaną, gdyby nocną pomoc lekarską pełniły
jednostki, w których znajdowałoby się laboratorium albo chociaż punkt jak Point of Care, czyli
urządzenia, które dają szybką diagnozę, żeby
lekarza wspomóc. […] Myślę, że właśnie takie
usprawnienie pracy lekarza, poprzez dostarcze-

nie mu szybkiej diagnostyki, byłoby bardzo pomocne i pewnie skróciłoby kolejki ‒ stwierdziła.
Natomiast wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego przyznał wprost, że nie można wszystkich elementów wrzucać do POZ. Konieczna
w tym przypadku jest edukacja obywateli.
‒ Nie można wszystkiego naraz wrzucać do
POZ, bo jak zajmiemy się wszystkim, to nic nie
zrobimy. Jeżeli zajęliśmy się wdrażaniem koordynacji, zróbmy to, a potem będziemy się zastanawiać, co możemy robić jeszcze, o ile w ogóle
będzie do tego przestrzeń. W moim przekonaniu
w ogóle nie w tę stronę powinniśmy iść, tylko
zastanowić się, jak wyedukować obywateli, żeby
radzili sobie z błahymi rzeczami ‒ podsumował.
„Profilaktyka 40+” – zadania POZ
Dr hab. Mastalerz-Migas odniosła się do kwestii
pilotażowego programu „Profilaktyka 40+”. Wyjaśniła, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia z programu w dalszych pracach systemu.
‒ Myślę, że warto rozmawiać o tym, żeby
skonstruować dla pacjenta tak zwany bilans
zdrowia, bazując na tym, co mamy, chociażby na
programie profilaktyki chorób układu krążenia,
a także wykorzystując narzędzia z „Profilaktyki
40+” czy mając informacje o programach profilaktycznych onkologicznych. Mając również
możliwości przygotowania cyfrowych algorytmów podpowiadania konkretnych wskazań do
badań diagnostycznych, programów profilaktycznych dla pacjentów z konkretnych grup
ryzyka, możemy już zbudować oparty cyfrowo
o dane bilans zdrowia. W tym kierunku powinniśmy iść, jeśli chodzi o profilaktykę w podstawowej opiece zdrowotnej, żeby nie skupiać
się wyrywkowo na określonych schorzeniach
‒ skonkludowała.
Swoje predykcje związane z przyszłością POZ
przedstawiła dr Skowrońska, która wielokrotnie
zaznaczała, że istotną rolę może odegrać koordynator w kontakcie z pacjentem.
‒ Myślę, że często pacjenci są zagubieni
w systemie ochrony zdrowia i koordynator też
jest w stanie udzielić im pomocy. Myślę też, że
sztuczna inteligencja oczywiście może być pomocna w określonych sytuacjach i w służbie
zdrowia, szczególnie jeżeli chodzi np. o badania genomowe i wyciąganie informacji na temat
tego, gdzie pacjent się kwalifikuje do jakiegoś
badania klinicznego ‒ podsumowała. 
•
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Jak to jest być lekarzem
pacjenta z HIV?
„To zaufanie buduje się
przez lata”
W Polsce mamy bardzo dobry dostęp
do nowoczesnych leków antyretrowirusowych
w leczeniu HIV/AIDS. Problemem nadal
jest stygmatyzacja zakażonych i niska świadomość
społeczna na temat choroby.

LUIZA JAKUBIAK

– Terapia antyretrowirusowa w Polsce od lat jest
spersonalizowana. Daje lekarzowi możliwość
dobrania najlepszych leków według potrzeb pacjenta. Ale uwzględnia też decyzję chorego oraz
to, w jaki sposób on funkcjonuje i jaki tryb życia
prowadzi. Lekarz i pacjent współtworzą terapię.
Ta dynamika zmian w medycynie, nowe terapie, leki długo działające oferują pacjentowi to,

czego potrzebuje i pozwalają zmieniać terapię
ze względów medycznych oraz kiedy zmienia
się osobista sytuacja pacjenta – podkreśla dr
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes
Fundacji Edukacji Społecznej.
Podobnie widzą to lekarze specjaliści chorób zakaźnych, którzy w ramach tegorocznego XVIII Forum Rynku Zdrowia rozmawiali

o personalizacji opieki nad pacjentem z HIV
żyjącym w Polsce.
– Nie leczymy choroby, ale leczymy człowieka.
Trzeba być czasami cierpliwym i wyrozumiałym,
bo to, co nam się czasem wydaje najlepsze, niekoniecznie jest najlepsze dla pacjenta. Chory,
który często podróżuje, będzie potrzebował innych leków, na przykład jadąc do Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, gdzie nadal tych leków nie
można przewozić. Leczymy naszych pacjentów
już nawet 25 lat. Znamy ich koleje losu, stany
depresyjne, ryzyko braku adherencji. To jest wymiar bycia lekarzem pacjenta przewlekle chorego – podkreśliła dr Aneta Cybula, specjalista
chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych,
Tropikalnych i Hepatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jak wskazał dr Bogusz Aksak-Wąs, specjalista chorób zakaźnych z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych SPWSZ
w Szczecinie, lekarze zajmujący się pacjentami
z HIV prowadzą tych pacjentów wszechstronnie: – Często jesteśmy dla naszych pacjentów
jedynymi lekarzami. Prowadzimy ich nie tylko
w kontekście leczenia HIV, ale i leków przeciwcukrzycowych, przeciwnadciśnieniowych, szczepień, diagnostyki endokrynologicznej i innych.
– Kiedy uda nam się osiągnąć dobrą współpracę i wiemy, że pacjent darzy nas zaufaniem, to
jest miejsce na konstruktywną dyskusję i próbę
dojścia do konsensusu. Jesteśmy dla naszych pacjentów i gabinetem lekarza rodzinnego, i konfesjonałem. Znamy troski medyczne i pozamedyczne. To zaufanie buduje się przez lata. Kiedy
przychodzi pacjent i mówi o nowych lekach, to
omawiamy plusy i minusy, względy medyczne
i te związane ze stylem życia – opowiadał dr
Błażej Rozpłochowski, specjalista chorób zakaźnych z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu.
Specjalista podkreślił, że dzisiaj lekarze mają
do dyspozycji wiele leków: – Możemy wybierać
leki nowej generacji, terapie jednotabletkowe, od
niedawna długo działające terapie. Patrzymy na
styl życia chorych, na profil lipidowy, na choroby
współistniejące. Pacjenci dostają skuteczne terapie i niezależnie od leku widzimy, że wiremia
jest niewykrywalna, a wartość limfocytów CD4
rośnie. To jest leczenie szyte na miarę.
Leki długo działające nie dla każdego
Jedną z nowych opcji terapeutycznych są leki
długo działające, w formie iniekcji podawanej
co dwa miesiące. Jednak eksperci są zgodni: to
bardzo duży postęp i dobra opcja dla pacjentów,
ale nie dla wszystkich.
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– Wielu pacjentów znajdujących się pod opieką medyczną od lat mówi, że nie chce brać codziennie tabletki i myśleć codziennie, że ma HIV.
Czasem pacjenci nie pamiętają, czy wzięli lek,
czy nie. Dzięki lekom długo działającym można
zwiększyć adherencję. Są dobre dla pacjentów,
którzy mają problem z regularnym przyjmowaniem leku. Te ulepszenia są po to, by pacjentom
było lepiej. Ale też trzeba wiedzieć, że leki długo działające nie są dla wszystkich. W tej chwili
ośrodki w Polsce mają już pacjentów i pierwsze
doświadczenia – mówiła dr Cybula.
– Leki długo działające są niebywałą optymalizacją, ale trzeba mieć pewien rezerwuar ostrożności. Kiedy pacjent zapomina przyjmować tabletki, podanie leków długo działających jest
dobrą opcją. Ale mamy też pacjentów, którzy
zapominają o wizytach, pomijają je, pożyczają
leki od znajomych i to nie są najlepsi kandydaci
do tej terapii. Bo jeśli chory przeskoczy 7-dniowe
okienko, to może narazić się na niepowodzenie
terapii – dodał dr Rozpłochowski.
– Dla mnie ta częstotliwość podania raz na
dwa miesiące nie jest jeszcze ideałem. Lepiej,
gdyby podanie było możliwe raz na trzy miesiące, raz na pół roku. Wiemy, że są prowadzone
badania nad implantami, które uwalniają leki
nawet przez rok. Przyszłość leków long-acting
rysuje się kolorowo i myślę, że jeszcze niejeden
przełom jest przed nami – dodał.
Przeciwwskazania do leków długo działających podał też dr Aksak-Wąs: – Stoimy na
progu terapii długo działających, które pewnie
będą wypierać tradycyjne schematy tabletkowe. Na razie mamy jeden schemat długo działający. On nie jest dla wszystkich, na przykład
dla pacjentów, którzy w historii mieli oporność
na jedną z grup lekowych. Nie jest też wyborem dla większości uchodźców z Ukrainy czy
z Rosji.
Zatem dla kogo? – Na przykład dla pracowników linii lotniczych, którzy mają regularne
loty i są w stanie pojawić się co dwa miesiące
na kolejny zastrzyk. Latają zaś do krajów, gdzie
te tabletki nie są mile widziane. Może to być też
dobre rozwiązanie dla osób, które mają problem
z regularnym stosowaniem tabletek ze względu
na stygmatyzację. Także dla osób, które mają
problem z połykaniem tabletek, jeśli nie można
ich rozkruszać – wymieniał.
Wzrost liczby zakażonych
– to uchodźcy z Ukrainy
– Jeszcze kilka lat temu pacjenci mieli bardzo
ograniczony wachlarz leków. Dzisiaj właściwie
wszystkie leki dostępne na świecie stały się
dostępne również w Polsce. Leczenie antyretrowirusowe w naszym kraju prowadzone jest
w oparciu o standardy opracowane przez Polskie
Towarzystwo Naukowe AIDS, we współpracy
z różnymi agendami, Ministerstwem Zdrowia
i organizacjami pozarządowymi – mówiła dr
Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.
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Dr Aneta Cybula, specjalista
chorób zakaźnych z Kliniki Chorób
Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego

Nie leczymy choroby, ale leczymy
człowieka. Trzeba być czasami
cierpliwym i wyrozumiałym, bo to,
co nam się czasem wydaje najlepsze,
niekoniecznie jest najlepsze dla
pacjenta. Chory, który często podróżuje,
będzie potrzebował innych leków,
na przykład jadąc do Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, gdzie nadal tych
leków nie można przewozić.
Leczymy naszych pacjentów już nawet
25 lat. Znamy ich koleje losu, stany
depresyjne, ryzyko braku adherencji.
To jest wymiar bycia lekarzem pacjenta
przewlekle chorego.

– W tym roku rozpoczęliśmy realizację nowej
5-letniej edycji leczenia na lata 2022-2026, opracowanej przez grono ekspertów. Ważnym zapisem tego programu jest to, że z leczenia antyretrowirusowego w Polsce mogą korzystać również
osoby nieubezpieczone, narażone na marginalizację oraz cudzoziemcy, jeżeli znajdują się na
terytorium naszego kraju i nie mają możliwości
uzyskania terapii. W naszym regionie geograficznym to bardzo unikalny projekt – podkreślała dyrektor.
W tym roku jednym z największych wyzwań
dla systemu okazali się uchodźcy z Ukrainy.
– Nasz system leczenia antyretrowirusowego,
wypracowany przez całe środowisko, jest przyjazny dla pacjenta. To było bardzo widoczne,
gdy w tym roku pojawiło się wielu pacjentów z Ukrainy. Była potrzeba zorganizowania
dla nich leku, który nie jest zarejestrowany
w Polsce ani Unii Europejskiej. W Ukrainie
leczonym nim było 80% pacjentów. Od połowy września lek jest warunkowo dopuszczony dla uchodźców w Polsce – mówiła dr Anna
Marzec-Bogusławska.
Również inni specjaliści zauważają zmiany
w populacji leczonych pacjentów. – Nasza praca zmieniła się diametralnie. Stoją przed nami
duże wyzwania. 80% moich dzisiejszych pacjentów z poradni to uchodźcy z Ukrainy. Od początku wojny do Polski przyjechało 2650 osób
zakażonych HIV. To wzrost o 15% wszystkich
pacjentów, których mieliśmy dotąd w Polsce.
Gros pacjentów jest niezdiagnozowanych. O ile

w Polsce w aktywnej opiece poradni nabytych
niedoborów immunologicznych jest ok. 27 tys.
pacjentów, w Ukrainie to ponad 200 tys. osób.
Musimy sobie też radzić z dużo większą liczbą
pacjentów z wirusowymi zapaleniami wątroby typu B lub C – wyliczał nowe wyzwania dr
Aksak-Wąs.
Z uwagi na zmianę sytuacji epidemiologicznej HCV i innych zakażeń powiązanych
z HIV/AIDS w ostatnich tygodniach rozszerzono możliwości testowania: – Mamy świadomość, że w Ukrainie sytuacja jest znacznie
trudniejsza. Centrum wychodząc naprzeciw tej
sytuacji, rozszerzyło możliwość wykonywania
testów w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, w których można anonimowo, bezpłatnie
i bez skierowania wykonać test w kierunku HIV.
Od 15 września dzięki dodatkowym środkom
od MZ w większości punktów można wykonać
również test w kierunku HCV i kiły – mówiła
dr Marzec-Bogusławska.
Stygmatyzacja wiecznie żywa
Jednak istotnym problemem jest nie tylko leczenie, ale profilaktyka. Tymczasem w Polsce
pewne aspekty zostają daleko za medycznymi.
– Dla osoby żyjącej z HIV lekarz jest często jedyną osobą, która wie o zakażeniu. Możemy zachwycać się dostępnością leków, ale pod
względem społecznym jesteśmy bardzo daleko.
Robione są badania dotyczące stygmatu i dyskryminacji. Kiedy zapyta się osobę zakażoną,
komu o tym powiedziała, to wymienia garstkę
ludzi. Kiedy się zapyta, komu chciałaby powiedzieć, powstaje bardzo długa lista. Ale chorzy
nie mówią, bo boją się odrzucenia. I to się nie
zmienia od lat – podkreśliła dr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak.
Leczenie antyretrowirusowe jest też elementem zróżnicowanej profilaktyki. – Leczenie jest
też profilaktyką. U nas z profilaktyką jednak
nie jest najlepiej. Młode pokolenie niewiele wie
na temat HIV. Osoba, która ma niewykrywalnego wirusa, nie zakaża w kontaktach seksualnych. Leczenie jest ostatecznością. Naszym
działaniem systemowym powinno być zatrzymanie epidemii w Polsce. Mamy skuteczne metody zapobiegania nie tylko leczenia, ale rozprzestrzeniania się wirusa, zmniejszania liczby
osób i nowych zakażeń. Profilaktyka powinna
być kluczowa, żeby nie patrzeć tylko, ile osób
leczymy, ale o ile rocznie spadnie liczba osób
zakażonych – dodała.
Dr Rozpłochowski dodał: – Ważne też, żeby
nie iść w kierunku udawania, że problemu nie
ma i że nie trzeba oswajać społeczeństwa z tym,
że jest HIV. Trzeba namawiać, żeby każdy chociaż raz w życiu wykonał badanie w kierunku HIV. Należy uświadamiać, że osoba żyjąca z HIV, gdy jest wcześnie wykryte zakażenie,
będzie żyła porównywalnie długo, jak osoba bez
wirusa. Zaś osoba skutecznie leczona antyretrowirusowo nie stanowi zagrożenia ani dla otoczenia, ani dla partnerów seksualnych. 
•
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REACT-EU wzmacnia zasoby kadrowe
systemu ochrony zdrowia
Rozwój kompetencji zawodowych to priorytet systemu ochrony zdrowia w Polsce i całej Unii Europejskiej. Wspiera go unijna
inicjatywa REACT-EU, która realizowana jest m.in. w ramach VII osi priorytetowej PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020). Projekty finansowane z dodatkowej puli środków REACT-EU są już realizowane i przynoszą konkretne efekty!
Przypomnijmy, że REACT-EU już od wielu miesięcy wzmacnia nasze zdrowie i system jego ochrony. To pakiet, który został stworzony jako reakcja
na COVID-19. Jego celem jest wprowadzanie kryzysowych środków
naprawczych, które zwiększają odporność gospodarki i przyczyniają
się do jej ekologicznej i cyfrowej odbudowy. Pula środków REACT-EU
to ponad 50 miliardów euro.
Odporna gospodarka to odporny system ochrony zdrowia, którego fundamentem jest sprawnie działająca kadra medyczna. Dlatego
środki REACT-EU zostały przeznaczone m.in. na realizację projektów
wspierających pracowników medycznych, jak i rozwój ich kompetencji zawodowych. Wysokość unijnej pomocy przeznaczona na ten cel
to około 330 milionów złotych. Środki pozwalają na realizację szkoleń,
dodatkowego kształcenia, rozwoju kompetencji pracowników ochrony zdrowia, ale także na udział w interwencjach, ukierunkowanych na
wsparcie psychologiczne kadry medycznej. Zapewnienie lekarzom, pielęgniarkom czy ratownikom medycznym poprawy kondycji psychicznej,
czy zwiększanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami
kryzysowymi jest bardzo istotne, co szczególnie pokazał okres pandemii
COVID-19. Wzmocnienie funkcjonowania kadry medycznej przekłada
się na lepsze funkcjonowanie całego systemu, a więc przede wszystkim
na lepszą sytuację pacjentów.
Co ważne, projekty wzmacniające zasoby kadrowe systemu ochrony
zdrowia, zasilone ze środków REACT-EU, mogą otrzymać do 100% dofinansowania. Już teraz, dzięki sprawnej alokacji środków, trwa realizacja
wielu projektów, z których mogą skorzystać różne grupy pracowników
medycznych – np. elektroradiolodzy, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne oraz lekarze.
Pielęgniarki i położne mogą skorzystać z kursów specjalistycznych
i kwalifikacyjnych organizowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek
i Położonych w partnerstwie z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Projekt ten został dofinansowany kwotą
112 milionów złotych.
Logopedzi, diagności laboratoryjni czy dietetycy mogą podnosić
kwalifikacje w zakresie leczenia chorób zakaźnych poprzez udział w specjalistycznych kursach, realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Krajową
Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Ten projekt otrzymał 30 milionów
złotych dofinansowania.
Również fizjoterapeuci mają możliwość rozwoju – np. w ramach projektu FIZJOLEARNING, realizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, którego celem jest podniesienie kompetencji fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji pochorobowej. Ten projekt uzyskał dofinansowanie
na ponad 71 milionów złotych.
Istotnym elementem wzmacniania zasobów kadrowych, w ramach
VII osi priorytetowej PO WER, jest również wsparcie psychologiczne.

Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia realizuje
projekt „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej”, którego celem jest zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia wsparcia
psychologicznego poprzez interwencje kryzysowe. Dzięki takim interwencjom udaje się przywrócić równowagę psychiczną i zwiększyć
umiejętność samodzielnego radzenia sobie z problemami psychicznymi. Program został dofinansowany kwotą ponad 17 milionów złotych
i będzie prowadzony do końca 2023 roku.
Szeroki zakres wsparcia kadry medycznej świadczy o istotnym wpływie
systemu ochrony zdrowia na odporność i funkcjonowanie gospodarki.
Sprawnie działająca kadra medyczna jest fundamentem systemu ochrony
zdrowia, dlatego stała się priorytetem dla Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 
•
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Lekarzy w karetkach coraz mniej,
zastępują ich ratownicy. Zyskają
dodatkowe kompetencje
Procedowana w Parlamencie ustawa o zawodzie ratownika medycznego otworzy
nową ścieżkę do nadawania tej grupie zawodowej kolejnych kompetencji w oparciu
o studia kierunkowe II stopnia i kursy. Nowe rozwiązanie wymusza fakt, że już wkrótce
tylko w co dziesiątej karetce będzie lekarz. Eksperci są zgodni: zmiany są konieczne,
ale muszą być wprowadzane rozważnie.

PIOTR WRÓBEL

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych procedowana w Parlamencie oprócz usankcjonowania
powstania samorządu ratowników wprowadza
m.in. studia medyczne II stopnia dla ratowników medycznych.
Jak przypomina prof. Jerzy Ładny, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,
kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zapisy
w ustawie to wynik dyskusji toczonych w środowisku.
‒ Ze względu na to, że oczekiwania społeczne
i wyzwania współczesnej medycyny stawiają coraz
większe wymagania, zaczęliśmy poważnie zastanawiać się nad zmianą modelu kształcenia ratowników medycznych. Rozważaliśmy, czy wystarczy
rozszerzenie liczby czynności medycznych, które
ratownik może wykonać samodzielnie lub pod
nadzorem lekarza, czy też podnieść kształcenie
ratowników na wyższy poziom, wprowadzając
studia II stopnia ‒ mówił konsultant krajowy
podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia, w sesji
„Ratownictwo medyczne w Polsce”.
Jak przekazała Agnieszka Tuderek-Kuleta,
dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia, w systemie państwowego ratownictwa medycznego (PRM) działają
1602 zespoły (ambulanse), z czego 1281 to zespoły
typu podstawowego P, wyłącznie z ratownikami lub pielęgniarką systemu i tylko 321 zespołów typu specjalistycznego S, czyli z lekarzem.
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Wkrótce karetek S ma być jeszcze mniej; jak
zapisano w projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ‒ jedna na
dziesięć zespołów P.
‒ W systemie PRM (pogotowie oraz szpitalne odziały ratunkowe) pracuje ok. 2600 lekarzy,
1300 pielęgniarek. Dla porównania, w stosunku
do 2016 r. liczba lekarzy sytemu zmniejszyła się
aż o 60%, w systemie mamy o 33% mniej pielęgniarek. Wzrosła jedynie liczba ratowników
medycznych w systemie ‒ o 26%, czyli z ok. 14 tysięcy do 18 tysięcy ‒ mówiła dyrektor.
Jak poszerzać kompetencje
ratowników medycznych
Wyzwania, o których wspominał podczas dyskusji prof. Jerzy Ładny, dotyczą zatem m.in. coraz
mniejszej liczby lekarzy pracujących w pogotowiu ratunkowym. Muszą ich zastąpić ratownicy medyczni.
Obecnie kształcenie ratowników medycznych
w zakresie umiejętności zawodowych odbywa się
na poziomie licencjackim szkoły wyższej. Nie
było dotąd kierunkowych studiów II stopnia
dla ratowników.
Minister zdrowia powołał zespół do spraw
opracowania standardów nauczania na kierunku ratownictwo medyczne na poziomie studiów
drugiego stopnia, zapisanych w ustawie. ‒ Można spodziewać się, że kompetencje ratowników
medycznych będą rosły ‒ ocenia prof. Jerzy Ładny, zasiadający w zespole.

Jak podkreślił dr hab. Klaudiusz Nadolny,
dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego
w Sosnowcu, kierownik Katedry i Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, w Polsce kompetencje
ratowników w zakresie samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych
należą do najszerszych na świecie.
W dyskusji na temat nowego modelu kształcenia ratowników medycznych bardzo istotna jest
odpowiedź na pytanie, czy poszerzenie kompetencji powinno dotyczyć wszystkich ratowników
medycznych, czy wybranej grupy.
W ocenie Klaudiusza Nadolnego rozszerzone
kompetencje mogłyby dotyczyć w szczególności
kierownika zespołu ratownictwa medycznego.
‒ Te ewentualne dodatkowe kompetencje byłyby nadawane w oparciu o studia II stopnia lub
kursy kwalifikacyjne ‒ mówił.
Jak zauważa dr Małgorzata Popławska,
dyrektor naczelna Krakowskiego Pogotowia
Ratunkowego, prezes zarządu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
w systemie państwowego ratownictwa medycznego wszyscy ratownicy mają identyczne kompetencje i pacjent nadal ma prawo ich oczekiwać
od wszystkich ratowników medycznych.
Studia magisterskie i co dalej?
Może się okazać, że dojdzie do pewnej różnorodności w zakresie możliwości udzielania świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego,
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bo np. będziemy mieć zespoły, które potrafią
wykonać USG (zakładając, że takie kompetencje
zostaną kiedyś wprowadzone ‒ red.).
‒ Czy wtedy wysyłamy najbliższy zespół, czy
zespół znajdujący się dalej, ale z ratownikiem
mającym kompetencje do wykonywania USG?
‒ rozważała dyr. Popławska, zaznaczając, jak
dużej rozwagi wymaga wprowadzanie rozwiązań, które będą konsekwencją dyskutowanych
obecnie propozycji zmian w kształceniu ratowników medycznych.
O uwzględnienie wprowadzenia ustawą kierunkowych studiów magisterskich w zawodzie
ratownika medycznego zabiegało m.in. Polskie
Towarzystwo Ratowników Medycznych.
Opracowanie standardów kształcenia na studiach II stopnia wymaga odpowiedzi na pytanie,
jaką rolę w systemie mieliby spełniać ratownicy
z wykształceniem magisterskim.
‒ Trzeba rozważyć, czy studia II stopnia obejmą część akademicką, czy również część praktyczną. Ustawa ma pozwolić ratownikom medycznym także na specjalizowanie. Ta kwestia
pozostaje w sferze dyskusji, ale bardzo się cieszymy, że taka możliwość w ogóle będzie brana
pod uwagę ‒ mówił dr Jarosław Madowicz,
prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników
Medycznych, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
Dodał: ‒ Jako Towarzystwo uważamy, że jest
kilka obszarów, w których ratownicy medyczni
mogliby uzyskiwać specjalizacje. To jest między
innymi ratownictwo górskie, ratownictwo taktyczne. Ratownicy pracują też w innych miejscach niż tylko pogotowie ratunkowe czy oddzia-

ły szpitalne. Wtedy ich szersze, specjalistyczne
kompetencje mogłyby się okazać przydatne.
Standardy kształcenia opracuje zespół
Jak podkreślił Madowicz, mówiąc o standardach
kształcenia, już samo ukończenie studiów licencjackich, tak jak to jest dzisiaj, musi nadawać
pełne kompetencje ratownikowi medycznemu
do pracy w systemie PRM.
‒ Wprowadzenie studiów II stopnia czy specjalizacji dla ratowników nie może doprowadzić do
sytuacji, gdy dyspozytor będzie się zastanawiał,
który zespół ratownictwa medycznego wysłać do
zdarzenia ze względu na kompetencje ratowników.
W mojej ocenie studia II stopnia powinny stać
się przepustką do tego, by ratownik mógł robić
specjalizacje. To rozwiązanie mogłoby poszerzyć
portfolio umiejętności ratownika medycznego np.
w zakresie procedury fast USG ‒ mówił prezes
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.
‒ Nad tymi kwestiami będziemy się zastanawiać w ramach zespołu ds. standardów kształcenia ‒ zaznaczył.
O tym, że przy zmianach w standardach
kształcenia ratowników medycznych wymagane jest rozważne podejście, mówił też prof. Jerzy
Ładny. Pacjent ma zaufanie do systemu ratownictwa medycznego i do umiejętności ratowników medycznych.

‒ Gdy do chorego przyjeżdża zespół ratownictwa medycznego, nie interesuje go, czy ratownik jest magistrem, licencjatem czy może
doktorem nauk medycznych. Pacjent oczekuje, że w karetce znajduje się kompetentna osoba, która uratuje jego życie, bezpiecznie przetransportuje do szpitalnego oddziału
ratunkowego i wykona czynności z jak największą starannością ‒ podkreślił konsultant
krajowy.
Zaznaczył: ‒ Obecnie nie jestem w stanie
odpowiedzieć na pytanie, jakie będą standardy
kształcenia ratowników na studiach II stopnia, bo zespół, który ma je opracować, dopiero
rozpoczął swoje działania. Czas zakończenia
pracy zespołu został wyznaczony na koniec
stycznia przyszłego roku. To jest rozwiązanie,
które pozwala na to, żeby uczelnie zdążyły
przygotować się do rozpoczęcia edukacji ratowników medycznych na poziomie drugiego
stopnia od 1 października 2023 r.
Jak podsumował dr hab. Klaudiusz Nadolny,
kształcenie na studiach II stopnia i poszerzanie kompetencji ratowników medycznych jest
potrzebne, ale nie oznacza to, że środowisko ratowników medycznych chce doprowadzić do rewolucji w systemie.
‒ Kierunek zmian w kształceniu i kompetencjach ratowników wymuszają braki kadrowe w systemie ‒ mówił, przypominając, że jeżeli
przyjęta zostanie projektowana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z tej liczby
zespołów specjalistycznych, które jeszcze funkcjonują dzisiaj, pozostanie połowa. 
•
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Mobbing
i dyskryminacja
to w szpitalach tabu.
Zapytaliśmy medyków
o skalę problemu
Inspekcja pracy podaje, że w 2022 r. otrzymała
30 skarg związanych z mobbingiem w ochronie
zdrowia. Jednak medycy przekonują, że skala
problemu jest znacznie większa, a temat po prostu
najczęściej zamiatany pod dywan.
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Jak przyznała Katarzyna Łażewska-Hrycko,
Główny Inspektor Pracy, mobbing i dyskryminacja to bardzo trudny temat. ‒ Jeżeli chodzi
o zjawisko mobbingu, cały czas legislacja nie
do końca odpowiada na potrzeby konkretnego
pracownika ‒ podkreśliła.
‒ Wśród skarg rozpatrywanych przez Państwową Inspekcję Pracy czy sygnałów o nieprawidłowościach te związane z mobbingiem, nierównym traktowaniem w zatrudnieniu stanowią
niewielki odsetek. Tych skarg rozpoznajemy kilka tysięcy rocznie, natomiast w służbie zdrowia zidentyfikowaliśmy raptem około 30 skarg
w 2022 roku ‒ poinformowała.
W ocenie Łażewskiej-Hrycko na taki stan rzeczy wpływ ma przede wszystkim to, że w związku z dzisiejszymi regulacjami prawnymi bardzo
trudno jest osobie, która czuje się pokrzywdzona,
dochodzić swoich racji ‒ nie tylko na terenie
zakładu pracy, ale również na drodze postępowania sądowego.
‒ Sygnały, które do nas docierają, częściej dotyczą
‒ jeżeli chodzi o służbę zdrowia ‒ nierównego traktowania w zatrudnieniu. Regulacje, które w tym
zakresie są, te nierówności potęgują, aczkolwiek
mam tu na myśli przede wszystkim nierówności
w odczuciu pracowników służby zdrowia. Trzeba
mieć świadomość, że jeżeli jakieś kryteria wynikają z przepisów prawa, mogą pewne nierówności
sankcjonować z punktu widzenia ewentualnego
nazwania tego dyskryminacją czy nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. Nie określiłabym tej
grupy „wyjątkową” pod tym względem ‒ przyznała.
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Jednocześnie minister zwróciła uwagę, że medycy są grupą wyjątkową, „jeżeli chodzi o kwestie
stresu, wypalenia zawodowego, kwestie dotyczące stresu wtórnego, stresu pourazowego, którego
doświadczają pracownicy udzielający na różnych
poziomach świadczeń zdrowotnych”.
‒ Czynnikiem, na który na pewno trzeba
zwrócić uwagę, jest komfort psychiczny pracowników i wsparcie, którego należy im udzielić
‒ zaznaczyła.
Medycy często nie skarżą się z powodu
poczucia odpowiedzialności za zespół
– Problem mobbingu i dyskryminacji był, jest
i zawsze będzie. Dopóki nie zaczniemy edukować, nie ma co liczyć, że wiele się zmieni – oceniła rezydentka psychiatrii i koordynatorka
do spraw praw kobiet i walki z dyskryminacją
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Julia Pankiewicz. Odniosła się też do kwestii
zarobków i różnic w postrzeganiu priorytetowych wartości w pracy między „pokoleniami Y
i Z” a starszymi generacjami.
– Mamy inne priorytety: warunki, atmosfera pracy zaczynają być dużo istotniejsze niż na
przykład nasze zarobki. Myślę, że dlatego też
ta soczewka teraz jest skupiona na tym, jakie
mamy relacje między sobą, jak się do siebie odnosimy, jaką atmosferę tworzymy – zauważyła.
Skomentowała również niewielką liczbę skarg
medyków do inspekcji pracy.
– Wpływ na to ma także poczucie wspólnoty.
Poczucie, że jesteśmy w zespole, że zgłoszenie danej
sytuacji wpłynie na cały zespół, a to jest ważenie
zysków i strat. Nie powinno tak być, bo z drugiej
strony, jeśli to obrócimy, zjawiska dyskryminacji,
mobbingu nawet na jednej osobie w zespole oddziałują na cały zespół, atmosferę w zespole, pracownicy mogą czuć się zastraszani – dodała.
Pankiewicz zapowiedziała przy tej okazji, że
od grudnia w OZZL będzie powołana komisja do
spraw mobbingu i dyskryminacji, której będzie
członkinią jako rezydentka psychiatrii i interwentka kryzysowa.
Mobbing może eskalować stopniowo
Gilbert Kolbe, magister pielęgniarstwa i współzałożyciel Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa,
podkreślił, że jeszcze na długo przed tym nim
nastąpi rzeczywisty mobbing, mogą pojawiać
się jego symptomy i „wszystkie zachowania pomiędzy”, które również mogą doprowadzić do
odejścia pracownika.
– Jeśli chodzi stricte o pielęgniarki, w tym momencie są prowadzone ankiety, chociażby przez
Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa, żeby ocenić
skalę tego problemu – poinformował.
– Bardzo dużo mówi się o dyskryminacji płacowej, zwłaszcza w moim środowisku – zauważył Kolbe. Ale to niejedyny problem, wskazywał
również na doświadczenia osób wchodzących
na rynek pracy.
– Nie spotykają się z dobrym wprowadzeniem do zawodu, z chęcią koleżanek, kolegów

do wprowadzania. Jeśli idą do publicznej ochrony zdrowia, spotykają się z obojętnością: „fajnie,
że przyszliście, ale jesteście po studiach, to sobie
radźcie” i to jest niestety dosyć częsty przypadek – przyznał.
Często łatwiej jest zmienić pracę,
niż zmienić warunki w pracy
Dr Filip Pawliczak, członek Naczelnej Rady
Lekarskiej, zwrócił uwagę, że głównym problemem środowiska lekarskiego, jeżeli chodzi
o mobbing, nie są dyrekcje szpitali, a często kierownicy poszczególnych oddziałów.
– Uważam, że tutaj brakuje selekcji, jeżeli chodzi o zdolności menedżerskie, brakuje całkowicie
umiejętności z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi. Nie ma umiejętności miękkich, które
powinny być wymagane od osób, które zajmują
takie stanowisko. Co więcej, jeżeli taka osoba się
nie sprawdza na danym stanowisku, to widać na
przykład, że z pracy z danego oddziału odchodzą
podwładni, ale nie ma przy tym żadnej refleksji
dyrekcji. Często ci kierownicy oddziału (którzy
się nie sprawdzają – przyp. red.) nie są wymieniani ze względu na przykład na funkcje naukowe
czy funkcje polityczne – wyjaśniał.
Dodał, że w tym zakresie widać różnice między placówkami publicznymi i prywatnymi.
– W podmiotach prywatnych na stanowiska
kierownicze wybierane są osoby, które te kompetencje mają, dlatego tworzą zespół, który daje
wyniki. Natomiast w publicznej ochronie zdrowia
wybiera się te osoby, które faktycznie mogą być
dobrymi lekarzami dla swoich pacjentów i przyciągają ich, ale jeżeli chodzi o zdolności menedżerskie na poziomie zespołu i danego oddziału,
nie zawsze jest to regułą i niestety te osoby nie
są pod tym kątem weryfikowane – tłumaczył.
Zdaniem Filipa Pawliczaka problem nierówności, dyskryminacji i mobbingu w ochronie
zdrowia zawsze istniał.
– W mojej ocenie narasta świadomość pracowników. Mamy zmianę pokoleniową – pokolenia
Y i Z, które mają inne oczekiwania chociażby
co do work-life-balance czy inną wizję samorealizacji i nie zgadzają się na pewne reguły, które
rządzą tymi placówkami, natomiast mur jest
bardzo trudny do przebicia i często się okazuje,
że łatwiej jest zmienić pracę, aniżeli doprowadzić
do tego, żeby dane warunki były lepsze.

Paneliści zgodzili się,
że problem dyskryminacji
i złego traktowania w ochronie
zdrowia istniał zawsze.
Dotyka m.in. lekarzy,
pielęgniarek, diagnostów,
fizjoterapeutów i pracowników
niemedycznych. Jednak
w oficjalnych statystykach go
nie widać. Państwowa Inspekcja
Pracy w 2022 r. otrzymała
30 skarg w związku z mobbingiem
w ochronie zdrowia.

Kobiety-chirurdzy: zastraszane,
molestowane, zmuszane do nadgodzin
Magdalena Wyrzykowska, członkini zarządu
Fundacji „Kobiety w chirurgii”, mówiła o badaniu, które fundacja przeprowadziła na początku swojej działalności. Badanie miało pozwolić
na oszacowanie skali problemu dyskryminacji
kobiet w chirurgii.
‒ Tylko 10% ankietowanych lekarek i pielęgniarek zadeklarowało, że nie spotkało się
z dyskryminacją w miejscu pracy. Oczywiście
oceniałyśmy różne przejawy dyskryminacji:
dyskryminację ze względu na płeć, zniechęca-
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nie do macierzyństwa, pytałyśmy też konkretnie
o mobbing ‒ odpowiedzi były zróżnicowanie, ale
w zasadzie 90% ankietowanych spotkało się z którymś z tych przejawów. Skala jest więc ogromna,
a badanie prowadziłyśmy tylko w specjalizacjach
zabiegowych ‒ przyznała Wyrzykowska.
Zapytana o przykłady dyskryminacji kobiet
w chirurgii wyliczała:
‒ Historie, które do nas zgłaszają kobiety pracujące w medycynie zabiegowej, to są sytuacje
takie jak: zmuszanie do zostawania po pracy
pod groźbą, że ktoś nie zostanie dopuszczony do
operatywy albo obciążanie dyżurami w sposób
tendencyjny czy nierównomierny, albo też sytuacje molestowania seksualnego, propozycji seksualnych składanych w miejscu pracy lub typowe
przejawy mobbingu, umniejszania, zastraszania,
powodowania poczucia zagrożenia w pracy.
Lekarka pytana, czy problemem jest płeć
w ochronie zdrowia, czy płeć w tej konkretnie
specjalizacji, czyli w chirurgii, odpowiedziała:
‒ To problem uniwersalny dla całej medycyny, nie tylko dla specjalizacji zabiegowych, które
cechują się dużą dominacją mężczyzn (dla przykładu w chirurgii ogólnej w Polsce jest 13,5% kobiet, w innych specjalizacjach zabiegowych jeszcze
mniej). Nie da się ukryć, że mężczyzn jest dużo,
dużo więcej, więc być może dlatego my też dużo
bardziej odczuwamy, że te dyscypliny nie są dostosowane do potrzeb kobiet. Jednak nie chodzi
o to, aby kobiety poszły do tej pracy, jeśli ona im
jakoś nie odpowiada. Chodzi o to, aby kobietom,
które chcą w danej specjalizacji pracować, stworzyć możliwość równego rozwoju i równego startu,
bez rzucania kłód pod nogi, bez seksistowskich
żartów, bez odsuwania ich od stołu operacyjnego,
bez przydzielania im zadań administracyjnych,
kiedy powinny się rozwijać tak samo jak ich rówieśnicy-mężczyźni. I w końcu bez komentarzy
na temat macierzyństwa, bez utrudniania powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim.
Wyrzykowska podkreśliła, że nie da się mówić
o kobietach w ochronie zdrowia bez poruszania
tematu macierzyństwa. ‒ To ogromny problem:
cały czas kobiety zachodząc w ciążę, wypadają
z życia zawodowego i bardzo często chcąc wrócić do pracy, muszą ścieżkę rozwoju zaczynać
od nowa. Jeśli urodzą dwoje lub troje dzieci,
to ciągle wracają na pole ‘start’ w tej grze ‒ za
każdym razem są odsuwane do najprostszych
czynności ‒ zwracała uwagę.
Panelistka kolejny raz wspomniała wyniki
badań dotyczących dyskryminacji lekarek i pielęgniarek w specjalizacjach zabiegowych.
‒ 50% kobiet deklarowało, że w sposób otwarty były zniechęcane do macierzyństwa, czyli szef
wprost im mówił, żeby nie zachodziły w ciążę, że
z dzieckiem jest trudno i że z dzieckiem ciężko
wrócić do pracy ‒ dodała.
Co drugi medyk w Polsce
czuje się wypalony zawodowo
W dalszej części dyskusji, odnosząc się do poruszonych wątków, Julia Pankiewicz zwróciła
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uwagę, że do dyskryminacji nie dochodzi jedynie
na linii szef – podwładny.
‒ Dyskryminacja jest również na tym samym
poziomie kompetencji, na przykład między rezydentami – zauważyła.
Z kolei Gilbert Kolbe zauważył, że już na studiach pielęgniarskich kobiety często słyszą, że
idą na studia tylko po to, żeby znaleźć bogatego
męża. – Mam wrażenie, że już na studiach jesteśmy „oswajani” z przemocową atmosferą w pracy,
że to jest medycyna, tu jest twardo, tu jest ostro,
tu trzeba się trzymać, a tak nie powinno być, my
nie chcemy się czuć jak nadludzie – powiedział.
Natomiast o tym, jak wpływa zła atmosfera
pracy na kondycję psychiczną medyków i wypalenie zawodowe, mówiła Urszula Szybowicz,
prezes i założyciel Fundacji Nie Widać Po Mnie.
Przytoczyła wyniki badań przeprowadzonych
w 2019 r. m.in. przez zespół członków rady naukowej fundacji pod przewodnictwem prof. Ewy
Mojs. Badane było, jak wygląda zdrowie psychiczne medyka: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów. W badaniu porównano zdrowie psychiczne personelu w Polsce i Holandii.
‒ Wyniki były zatrważające i są takie cały
czas, z tego względu, że w Holandii medycy mają
wsparcie instytucjonalne, medycy czują, że mogą
powiedzieć, że są zmęczeni i mogą spokojnie iść
na urlop. Tam nie obarcza się ich tym, że „nie ma
kogo zatrudnić na dyżur, więc musisz siedzieć
dłużej”. U nas wygląda to inaczej i rzeczywiście
stan zdrowia psychicznego jest zatrważający
‒ przyznała.
Odniosła się również do najnowszych badań
fundacji przeprowadzonych w ramach pilotażowego projektu, w których z początku wzięło
udział 300 osób, a niewiele później odpowiedzi
napłynęły od 3,5 tys. medyków. Pełne wyniki nie
są jeszcze znane. Z dotychczas przeanalizowanych
danych wynika, że ponad 50% polskich medyków
wykazuje objawy wypalenia zawodowego.
‒ Nie są one związane tylko z pandemią, bo pandemia jedynie pozwoliła nam o problemie mówić,
ona go tylko uwidoczniła ‒ podkreśliła Szybowicz.
‒ Prawie 40% przedstawicieli zawodów medycznych ma zaburzenia depresyjne ‒ dodała.

‒ W tym momencie pytanie jest już nie tylko
o to, czy mamy lekarza, czy pielęgniarkę, czy jakikolwiek zawód medyczny do obsadzenia dyżuru,
tylko czy ten medyk na pewno będzie się potrafił
dobrze zająć pacjentem, czy będzie bezpieczny
i czy jego zdrowie pozwoli mu w pełni zająć się
tak dużą odpowiedzialnością, tak dużym wysiłkiem, jakim jest zdrowie i życie drugiego człowieka ‒ przyznała.
Dyskryminacja lekarzy
ze względu na niepełnosprawność
W trakcie dyskusji poruszono również m.in. problem dyskryminacji lekarzy z niepełnosprawnościami. Dr Pawliczak, pełnomocnik ds. lekarzy
niepełnosprawnych w Okręgowej Radzie w Łodzi, sam ‒ z uwagi na wrodzoną wadę serca – ma
stwierdzoną w umiarkowanym stopniu niepełnosprawność. Przyznał, że czuł się dyskryminowany z uwagi na swoje zdrowie.
‒ To był rok pracy w pewnym miejscu, w którym pomimo konieczności zostawania po godzinach, pracodawca nie uznawał nadgodzin ze
względu na przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych. W związku z tym nie miałem rozliczanych dyżurów do specjalizacji, a pracować
musiałem za darmo. To był jeden z aspektów
tego, że jako osoba niepełnosprawna stanowiłem jakiś tam problem dla szefa. Inna kwestia
dotyczyła dyżurowania w ogóle czy perspektywy
dyżurowania w przyszłości, nie było opcji, żeby
były to dyżury towarzyszące, a tylko i wyłącznie
opcja dyżurów samodzielnych, na które zdrowie
mi nie pozwalało. To był jeden z powodów, dla
których miejsce pracy zmieniłem. Uważam, że
to było najprostsze rozwiązanie ‒ wspominał.
Dodał, że pytania o możliwość dyżurowania
wciąż się pojawiają. – Kończę specjalizację z chorób wewnętrznych, chciałbym dalej szkolić się
w kardiologii i niestety sprawa zawsze rozbija się
o dyżur. „Czy będzie pan doktor w stanie pracować
w godzinach nocnych, czy będzie pan w stanie zabezpieczyć oddział, czy pana niepełnosprawność
nie jest na niby, żeby mieć ulgi”. To objawy dyskryminacji, które najczęściej zbywam śmiechem,
ale to nie jest zabawne ‒ przyznał.
•
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Jak oszczędzić kilka milionów rocznie?
„Jak zmniejszyć koszty prowadzenia szpitala, podnosząc jednocześnie efektywność leczenia?”
– to jedno z tych pytań, na które najczęściej słyszaną odpowiedzią jest krótkie: „nie da się”. „Pensji personelowi nie zmniejszę,
opłaty za media rosną w oszałamiającym tempie, a leków przecież mniej nie zamówię” – słyszeliśmy to zdanie wielokrotnie.
Sęk w tym, że… „da się” i to w bardzo prosty i sprawdzony sposób.
Na początek pytanie kontrolne z matematyki. Ile to jest: 20% z rocznych
kosztów zakupu wszystkich leków w szpitalu, którym zarządzasz? Pytanie
drugie: czy warto o tę kwotę zawalczyć, czy nie? Jeśli nie, nie czytaj tego
artykułu. Piszemy to przekornie, ponieważ skoro czytasz prasę specjalistyczną, najwyraźniej jesteś jedną z tych osób, którym „po prostu zależy”.
IM GORZEJ, TYM WIĘCEJ (WIDAĆ)
To tajemnica poliszynela, choć dla wielu niechlubna. 20%, a w niektórych placówkach nawet 30% wartości leków – tyle strat odnotowuje się
w szpitalach z tradycyjnym systemem dystrybucji leków, opartym na
(mówiąc w dużym skrócie) apteczkach oddziałowych. Straty te nie mają
jednego źródła. Wynikają np. z nadmiernych zapasów, braku możliwości
zwrotu otwartych opakowań, przeterminowywania się leków, jak również ze stosowania rozbudowanej dokumentacji papierowej i w końcu
z licznych błędów w sferze ordynacji i dystrybucji leków. Nie bez znaczenia jest także strefa „zaginionych opakowań”, które – jak półżartem
mówią niektórzy – „po prostu gdzieś wyparowują”. Problem wyżej
wymienionych strat istnieje wszędzie, mimo że niektórym managerom
udało się ograniczyć je nawet do 10%, choć, by ten wynik osiągnąć
i podtrzymać, poświęcili i poświęcają temu zagadnieniu bardzo dużo
swojego czasu. Ten czas też kosztuje. W ogólnym rozrachunku nadal
pozostaje jednak 10% strat, co w przypadku niektórych szpitali może
oznaczać 3 mln zł lub więcej. Można zatem zaryzykować stwierdzenie,
że im gorzej ta sprawa wygląda, tym lepiej widać, jak wiele możemy
zaoszczędzić. Pytanie tylko, jak to zrobić?
WSTYDLIWE TAJEMNICE APTECZEK
Jakie jest pierwsze i najważniejsze zadanie, które stawiają sobie osoby
odpowiedzialne za zarządzanie dystrybucją leków w szpitalach? Mówiąc wprost, w tradycyjnym sposobie podejścia do tematu, dbają o to,
by w apteczkach oddziałowych nigdy nie brakowało żadnych leków,
a wręcz, aby były one w stosownym nadmiarze. „Szpital jest od tego,
by ratować życie i zdrowie, więc lek musi być dostępny natychmiast.
Innymi słowy – to lek powinien czekać na pacjenta, a nie odwrotnie”
– podkreślają doświadczeni lekarze i farmaceuci. I oczywiście mają rację.
Taka sytuacja pociąga jednak za sobą ogromne koszty, wynikające z wartości zapasów w apteczce oddziałowej pomnożonej przez liczbę tych
apteczek. Nie jest to, oczywiście, jedyna wada tradycyjnego systemu
dystrybucji środków farmaceutycznych w szpitalach. Problemem nieuniknionym staje się tu także przeterminowywanie leków w apteczkach
oddziałowych. Wynika ono zarówno z ich nadmierności w stosunku do
bieżących potrzeb w związku z troską o zapewnienie bezpieczeństwa
farmakoterapii, ale także z braku możliwości zwrotu do apteki centralnej
otwartego opakowania danego leku, nawet wówczas, gdy zlecenie jego
podania miało charakter jednorazowy. W uczciwej analizie nie można
też pominąć zagadnienia występowania wspomnianej już „szarej strefy” w dystrybucji leków z poziomu apteczki oddziałowej, szczególnie,
gdy przypisanie leków do poszczególnych pacjentów nie odbywa się
w systemie informatycznym, a kontrola procedur farmakoterapeutycznych kończy się na poziomie oddziałów.
WIĘCEJ NIŻ MARZENIA
„Gdybym tylko mógł choć trochę zlikwidować stoki w apteczkach oddziałowych, to już by było coś” – wyznał nam kiedyś jeden z managerów. Dziś śmieje się, że jego marzenia były zbyt skromne. „To prawdziwy

przełom” – dokładnie te trzy słowa wypowiadają bowiem najczęściej
dyrektorzy po implementacji nowoczesnych rozwiązań, które zrewolucjonizowały gospodarkę lekami w ich placówkach. „Nie przypuszczałem,
że można aż tak dokładnie rozliczyć leczenie pojedynczego pacjenta,
niezależnie od wielkości szpitala i zmian organizacyjnych, a przy tym
zwiększyć efektywność leczenia” – wspomina jeden z managerów, który
zdecydował się wprowadzić (jako jeden z pierwszych w Polsce) system
dystrybucji leków oparty na indywidualnej dawce dla poszczególnych
pacjentów. Rozwiązanie to w wielu wypadkach zupełnie eliminuje, czasem natomiast ogranicza do absolutnego minimum funkcjonowanie
apteczek oddziałowych. Dystrybucja leków w tym systemie dokonuje
się z poziomu apteki centralnej bezpośrednio dla pacjenta, według
indywidualnej recepty wystawianej przez lekarza w systemie informatycznym. Oszczędności liczone w milionach złotych nie były jednak największym odkryciem tegoż managera, choć oczywiście zaoszczędzona
kwota zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie.
NAJWIĘKSZE ODKRYCIE
Istotą efektywnego podejścia do zarządzania lekami w szpitalach jest nie
tyle informatyzacja czy robotyzacja procesów dystrybucji (choć oczywiście istotna z punktu widzenia oszczędności pieniędzy i czasu), lecz
indywidualne podejście do pacjenta, a mówiąc wprost – zwiększenie
jego bezpieczeństwa. Nowoczesne rozwiązania nie tylko oszczędzają
bowiem pieniądze poprzez minimalizację kosztów leczenia, lecz także
wykluczają błędy ludzkie przy dyspensowaniu leków. Co więcej – wraz
z wdrożeniem nowoczesnego systemu dystrybucji leków na terenie
placówki leczniczej, farmaceuci szpitalni otrzymują także skuteczne narzędzie do monitorowania niepożądanych działań leków, co bezpośrednio przekłada się na stan zdrowia pacjenta i może znacznie skrócić
okres jego hospitalizacji.
CZEGO NIE NAPISALIŚMY?
W artykule tym nie opisaliśmy konkretnego sposobu „jak oszczędzić krok
po kroku?”. Zrobiliśmy to specjalnie. Chcieliśmy bowiem w pierwszej
kolejności dać impuls do zmian, przekonując, że oszczędności w dystrybucji leków to prawdziwa żyła złota, lecz – jak to z żyłami złota bywa
– trzeba najpierw uwierzyć, że one są, a potem po nie sięgnąć.
Julita Tyburska
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50 proc. czasu lekarza
to administracja i papierologia.
Dla pacjenta zostaje za mało
Automatyzacja i humanizacja medycyny.
Jak połączyć ze sobą dwa trendy,
które zmieniają dziś model opieki medycznej?

JOANNA KOBYLAŃSKA-BUTRYM

W trakcie dyskusji poświęconej wizji lekarza
przyszłości prelegenci wskazali trendy i innowacje, które w ich ocenie wpłyną na pracę lekarza
w ciągu najbliższych lat.
– Na pewno błyskawicznie rozwijający się
rynek pracy, rynek medyczny, rynek innowacji
w medycynie. Ogromna rola w kształceniu kadry medycznej żeby przygotować lekarza, aby
był w stanie szybko adaptować się do nowego
środowiska. Samo ustawiczne uczenie się już
nie wystarczy. Będą ogromne zmiany w procedurach, które już teraz zachodzą. Jeżeli będziemy
wprowadzać innowacje – będą tworzyć się nowe
zawody okołomedyczne – mówiła Patrycja
Wizińska-Socha z Departamentu Innowacji
Ministerstwa Zdrowia.
Na obszar cyfryzacji, sztucznej inteligencji
oraz humanistyczną relację z pacjentem wskazała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan
Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
Uczelnia Łazarskiego:
– Myślę, że za moment lekarz będzie pracował
w środowisku, w którym będzie otoczony wieloma narzędziami, które będą pomagały podejmować decyzje. Myślę o narzędziach, które będą
współtowarzyszyły w codziennej praktyce lekarskiej i wspierały proces podejmowania decyzji, co
sprawi, że będzie miał trochę więcej czasu na to,
co jest podstawą medycyny, czyli humanistyczną
relację z pacjentem – wyjaśniła.
Dr Artur Drobniak z Naczelnej Rady Lekarskiej, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań,
Innowacji i Kształcenia COBIK NIL, stawia natomiast na zmianę w edukacji i bardziej świadomego pacjenta.
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– Chciałbym zwrócić uwagę na pewną modernizację procesu kształcenia i przeddyplomowego, i podyplomowego. Mówię o wykorzystaniu
nowych urządzeń, również nowych aplikacji,
uczeniu już nie tylko na pacjentach, ale pewnej
predykcji, która na pewno nastąpi. Druga rzecz
to opieka domowa. Wierzę, że będziemy coraz
częściej mieli pacjenta samoświadomego na temat swojego stanu zdrowia i te nowoczesne narzędzia, które powstają i będą powstawały, będą
elementem łączącym lekarza prowadzącego bądź
lekarzy prowadzących i pacjenta, który bardzo
wiele self-care odbywa w domu w warunkach
domowych – podkreślił.
O opiece zdrowotnej opartej na wartości mówił Jakub Chwiećko, Innovation Lead EIT
Health InnoStars.
– Value Based Healthcare jest ogólnoświatowym trendem i chyba zdajemy sobie wszyscy
sprawę, że nie ma od tego odwrotu. Wiążą się
z tym także umiejętności miękkie. Pacjent jest
też niewyedukowany. Koniecznie trzeba wyjść
do pacjenta z sercem na dłoni i faktycznie pomóc mu rozwiązać ten problem, z którym się
znalazł w danym momencie czy to w szpitalu,
czy to w przychodni – wyjaśnił.
O umiejętnościach miękkich mówił także
Aleksander Biesiada, specjalista medycyny
rodzinnej, pełnomocnik Zarządu Głównego
PTMR ds. Innowacji i Rozwoju, który zaznaczył, że w jego rozumieniu konieczna jest relacja
w dwóch kontekstach.
– W pierwszym kontekście, w kontekście danych, mamy bardzo dużo informacji w systemie,
tylko na razie jeszcze niedobrze sobie z nimi radzimy – i w podejmowaniu decyzji klinicznych

w oparciu właśnie o tę relację. Z drugiej strony
mamy znaczenie związane z relacją lekarza z pacjentem. Dobrze, żebyśmy uczyli lekarza właśnie
tych umiejętności miękkich, żeby on umiał wyplutą przez algorytm informację medyczną przełożyć na język zrozumiały dla pacjenta i wreszcie, żeby pacjent nie tylko rozumiał, ale też chciał
te zalecenia stosować – podsumował.
Ogólnopolskie badanie
„Lekarz przyszłości”
Punktem wyjścia do rozważań na temat przyszłości lekarzy z młodego pokolenia był raport
z ogólnopolskiego badania „Lekarz przyszłości”
zrealizowanego z inicjatywy Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
Wyniki raportu zaprezentowała dr Gałązka-Sobotka. Wyjaśniła, jakie oczekiwania mają lekarze z młodego pokolenia wobec siebie i wobec
nadchodzącej przyszłości.
– Można sobie postawić pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ten lekarz w przyszłości był robotem,
który owszem – ma wyjątkową moc i wyjątkowe
zdolności – ale jest niestety bardzo obładowany
pracą i wieloma obowiązkami i staje się trochę takim bezdusznym technokratą. Badania
pacjenckie w Polsce dzisiaj mówią, że niestety
wielu lekarzy nie podnosi wzroku podczas tych
10-15 minut znad ekranu komputera i klawia-

W badaniu „Lekarz przyszłości”
wzięło udział 248 respondentów:
lekarzy w wieku od 25 do 65 lat
i więcej, reprezentujących
50 specjalizacji. Wśród nich
byli stażyści, lekarze w trakcie
specjalizacji, praktykujący
i na emeryturze.
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tury i trudno mówić o tym, że jest szansa na
zbudowanie jakiejś relacji albo danie nadziei, że
się jest w ręku osoby, która patrzy na pacjenta
jak na człowieka – podkreśliła.
Po czym dodała: – Lekarze nie chcą pracować
w takim systemie. Chcieliby być kompetentni,
chcieliby mieć kontakt z pacjentem, chcieliby bazować na aktualnej wiedzy. [...] Wszystkie badania
pilotażowe pokazują, że wszyscy czerpią ogrom
satysfakcji z tego, że mogą pracować z innymi, co
też jest charakterystyczne, ponieważ w polskim
systemie najczęściej ten model pracy był zorientowany na pracę indywidualną. A prawda jest
taka, że jesteśmy istotami społecznymi i ciągnie
nas do ludzi – podsumowała dr Gałązka-Sobotka.
Priorytetowe zmiany w systemie
Raport był pretekstem do dalszych rozważań
w obrębie nadchodzących zmian dla młodych
lekarzy. Zdaniem panelistów, nowe technologie
rzeczywiście mogą pomóc nowym pokoleniom
specjalistów w odciążeniu ich od biurokracji.
– W Polsce mniej więcej 27% czasu pracy lekarza to faktyczna interakcja z pacjentem, a 50%
administracja i budowanie dokumentacji. Teraz,
jeśli myślimy o koordynacji, to wszystko należy rozpatrywać właśnie w tym kontekście – jak
te inne osoby wprowadzone do systemu nam
pomogą, jak to oprogramowanie zaimplementowane nam pomoże, bo ono nam może bardzo
pomóc i dać przestrzeń i czas, żeby budować tę
relację i móc z pacjentem rozmawiać – wskazał
Aleksander Biesiada.
– Wierzę, że technologie typu Voice-to-Speech,
które pewne rzeczy notują czy są notowane
w momencie, kiedy my tego pacjenta badamy,
faktycznie pomogą. Przede wszystkim wierzę,

że technologia zmniejszy liczbę wizyt, bo są takie rzeczy, które mogą być załatwione zdalnie
– skomentował Chwiećko.
Nowe wyzwania.
Jak przygotować lekarzy?
Dr Artur Drobniak w trakcie panelu wyjaśnił,
na czym polega „NIL IN”, czyli sieć lekarzy innowatorów. Zadaniem „NIL IN” jest łączenie
i wspieranie lekarzy praktyków, poszukujących
innowacji w codziennej pracy, lekarzy pionierów,
tworzących nowe rozwiązania.
Jak wskazał dr Drobniak, regularne spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz w formule
online – w gronie lekarzy i zaproszonych ekspertów – będą służyły omawianiu najważniejszych
trendów i zmian w innowacjach medycznych.
Będą to także okazje do pokazania rozwiązań
tworzonych przez pionierów z Polski, zagranicy
i dyskusji z doświadczonymi praktykami.
– I to jest właśnie to, czym Naczelna Izba
Lekarska planuje się zajmować przez najbliższe
2 lata. Faktycznie dla lekarzy, ale docelowo także dla pacjentów i całych zespołów klinicznych
wdrożyć. Nie wszystko, co jest nowe i innowacyjne, jest dobre i tutaj musimy mieć tego świadomość. Wydaje mi się, że samorząd lekarski
jest też miejscem, które powinno chronić przed
potencjalnie niebezpiecznymi rozwiązaniami,
gdyby takowe były forsowane – podsumował.
Patrycja Wizińska-Socha odpowiedziała
twierdząco na pytanie, czy w najbliższym czasie jest szansa na skrócenie procesu refundacyjnego. Przedstawiła także, na czym polega mapa
innowacji.
– Mapa powinna służyć na przykład lekarzom
do tego, żeby się zorientować w jakimś systemie,

w jakimś środowisku. […] Oczywiście mapy posłużą również pacjentom, którzy daną jednostkę chorobową mogą przeszukać pod względem
innowacyjnych rozwiązań. Terapia cyfrowa jak
najbardziej docelowo mogłaby być refundowana i są na pewno takie potrzeby, ale jak każdy
pilotaż i jak każda innowacja wymaga czasu
i odpowiedniego zaadoptowania i wysłuchania
wszystkich stron: lekarza, środowiska medycznego i samych pacjentów – oznajmiła.
Inwestycje w systemie.
Najważniejsze rozwiązania
W trakcie debaty przypomniano, że są pewne obszary, na które szczególnie należy zwrócić uwagę, aby system mógł inwestować w konkretne
innowacje. Takimi obszarami są m.in. choroby
cywilizacyjne.
– Z punktu widzenia systemu, który powinien być zorientowany na swoją równowagę, jest
prosta odpowiedź na to pytanie: koncentrujemy
się na tych problemach zdrowotnych, które pod
kątem istoty wpływu na zdrowie publiczne najwięcej ważą, są największym obciążeniem, czyli
wszystkie choroby cywilizacyjne, bo wiemy, że
one są ogromnym wyzwaniem zdrowotnym, organizacyjnym i finansowym. […] Zatem obszary
terapeutyczne się same wyłaniają: kardiologia,
onkologia, diabetologia, neurologia, psychiatria
– wytłumaczyła dr Gałązka-Sobotka.
– Marzy mi się taki system, w którym świadczeniodawcy nie będą konkurowali o pieniądze
w Narodowym Funduszu Zdrowia, tylko będą
konkurowali o efekt, bo będą wiedzieli, że efekt
leczenia da im dużo pieniędzy. To będzie oznaczało, że świadczeniodawcy będą najlepszymi
walidatorami innowacji – dodała. 
•
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„Nie możemy kształcić lekarzy, którzy nie
będą mieli wiedzy o nowych technologiach”
– Jeśli szkoła wyższa potrafi zapewnić kadrę
i dostęp do szpitali szkoleniowych, dysponuje
zapleczem dydaktycznym i badawczym, ma
wykwalifikowane zespoły administracyjne, to jest
dobra przesłanka do rozpoczęcia kształcenia na
kierunku lekarskim – mówi prof. Halina Podbielska
z Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki
Wrocławskiej.

MONIKA CHRUŚCIŃSKA-DRAGAN

Monika Chruścińska-Dragan: Działa pani
profesor naukowo na styku inżynierii biomedycznej i medycyny. Jakie znaczenie
mają osiągnięcia inżynierii biomedycznej
dla szeroko pojętej diagnostyki i leczenia?
Prof. dr hab. inż. lek. Halina Podbielska,
przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej: Osiągnięcia inżynierii
biomedycznej mają coraz większe znaczenie
w medycynie. Coraz częściej mówimy o medycynie 3P, ukierunkowanej na predykcję, prewencję
i spersonalizowane podejście do pacjenta. Przez
predykcję rozumiemy przewidywanie tego, jak
dana choroba może się rozwinąć lub czy może
wystąpić. Nowoczesne technologie pozwalają
nam badać zmiany na poziomie komórkowym
w celu wykrycia np. lekooporności. Z osiągnięć
inżynierii korzystamy, wykonując diagnostykę
na poziomie molekularnym czy w diagnostyce genetycznej. Technologie mają bardzo duży
wpływ na to, jak pacjent jest leczony. Zależy nam
na tym, aby zacząć wykorzystywać je też w prewencji. Leczenie jest drogie, prewencja – tańsza.
Współczesne szpitale coraz częściej naszpikowane są nowoczesną aparaturą. Czy nasz
system kształcenia kadr medycznych nadąża za potrzebami związanymi z rozwojem
technologii w medycynie?
Rozwój technologii tak przyspieszył, że rzadko który system tradycyjnej medycyny nadąża za
nim w swoich założeniach kształcenia. Medycyna
będzie coraz bardziej technologicznie zaawanasowana. W Stanach Zjednoczonych oferuje się już
studia, które kończą się uzyskaniem stopnia Physician Engineer, czyli lekarza inżyniera. To nie są
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studia masowe, ale dla najbardziej uzdolnionych.
Są też bardzo drogie. Dlatego w Europie dąży się
raczej do tego, żeby wprowadzać na kierunkach lekarskich przedmioty z zakresu nowych technologii.
Co stoi na przeszkodzie, aby zaadaptować
model amerykański?
Z jednej strony pieniądze, z drugiej – machiny
urzędnicze. Nie mówię, że taki model kształcenia byłby niemożliwy. Sądzę, że moglibyśmy
realizować go np. na Politechnice Wrocławskiej.
Wymagałoby to jednak wielu zmian legislacyjnych. Nie mamy obecnie także takiego zawodu
jak lekarz inżynier. Wyjątkiem są osoby, które
są jednocześnie inżynierami i ukończyły medycynę. Mamy takich absolwentów Politechniki.
Należałoby zatem uzupełnić kształcenie lekarzy o zagadnienia dotyczące nowych technologii.
Nie możemy kształcić lekarzy, którzy nie będą
mieli wiedzy o nowych technologiach. Musi się
ona znaleźć w programach kształcenia. W Polsce mamy bardzo dobrze rozwinięte kształcenie
w zakresie inżynierii biomedycznej. Absolwenci
tego kierunku są inżynierami, którzy dobrze
rozumieją lekarzy, ale to nie zastąpi podstawowego wykształcenia lekarza w zakresie nowych
technologii. Dobrym rozwiązaniem byłoby tworzenie kierunków lekarskich, które spełniałyby
obecne standardy, ale oferowałyby jednocześnie
coś więcej niż tradycyjne kształcenie. Mogą je
tworzyć uniwersytety medyczne, ale we współpracy z inżynierami naukowcami.
Czy Ministerstwo Zdrowia powinno formalnie uregulować kwestię zatrudniania
inżynierów biomedycznych w placówkach
ochrony zdrowia?

Tak, jako Polskie Towarzystwo Inżynierii
Biomedycznej bardzo długo już prowadzimy na
ten temat rozmowy z MZ. Brakuje nam lekarzy,
a my promujemy rocznie w Polsce kilkuset inżynierów biomedycznych. Są to osoby, które bardzo
dużo już umieją z obszaru medycyny i odbywają
praktyki w szpitalach, a nadal nie potrafimy ich
wykorzystać w ochronie zdrowia. W USA inżynier wykonuje np. badanie USG, a lekarzowi daje
tylko wynik. W Polsce, aby absolwent inżynierii
biomedycznej mógł wykonywać zawód np. perfuzjonisty w klinice, musi ukończyć specjalny
kurs medyczny, podczas którego ma zajęcia, których zakres pokrywa się z tym, co miał już na
studiach. Owszem, wymagajmy od niego zdania
egzaminu specjalistycznego, ale nie powtarzania
tego, co miał już na studiach.
Wspomniała pani o Medycynie 3P. Co należy rozumieć przez tę koncepcję?
3P to z jęz. angielskiego Preventive, Predictive,
Personalized, czyli medycyna oparta na prewencji,
predykcji i spersonalizowanym podejściu do pacjenta. Wdrożenie tak idealnego modelu w szpitalu oczywiście jest bardzo drogie. Wymaga zespołu
specjalistów, złożonego z lekarzy, ale także pielę-
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gniarek, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów
i wszyscy muszą być do tej koncepcji przekonani.
Tak, aby leczenie było po pierwsze – najbardziej
skuteczne, po drugie – optymalne. W medycynie 3P czynnik ekonomiczny odgrywa istotną
rolę. Chodzi także o to, aby nie wydawać dużych
pieniędzy na bardzo drogą diagnostykę, jeśli wystarczy np. poprawnie wykonane badanie USG.
Mówi pani, że terapia musi być dostosowana do potrzeb konkretnego pacjenta. Czy
to już się dzieje?
Tak. Najdobitniej zobaczymy to, jeśli przyjrzymy się rynkowi usług stomatologicznych.
Dentysta dobiera przecież konkretną metodę
leczenia do zęba, może dobrać kolor wypełnienia.
Nie wspominając już o implantach, gdzie dobiera materiał, kształt, kolor implantu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Tak samo powinno
wyglądać to także w przypadku endoprotezoplastyki. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym
technologiom druku trójwymiarowego możemy
wyprodukować najlepiej dopasowaną do pacjenta protezę np. stawu biodrowego. Szczególnie
wyraźnie jest to widoczne w stomatologii, fizjoterapii czy medycynie estetycznej.
Jakie tematy badawcze z zakresu Medycyny 3P realizuje Politechnika Wrocławska?
Przygotowujemy się do otwarcia nowego
kierunku studiów, kierunku lekarskiego na
powstającym Wydziale Medycznym. Przeprowadziliśmy pewnego rodzaju inwentaryzację
projektów, które realizujemy wspólnie z lekarzami czy świadczeniodawcami usług medycznych i muszę przyznać, że jest ich bardzo dużo.
Jednym z takich projektów było opracowanie
celowanych nośników leków, które pozwalają
preparatom dotrzeć do konkretnych komórek,
czyli np. nowotworowych. Można w ten sposób
produkować leki wykorzystywane w chemioterapii, które nie działałyby kardiotoksycznie. Takie pomysły przyczyniły się nawet do powstania
firmy, która działa na rynku, stale się rozwijając,
a wszystko zostało zapoczątkowane badaniami
nad strukturą błon liposomalnych. Na zlecenie
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego badaliśmy
też szkła kontaktowe uwalniające leki. Mamy też
grupy badawcze, które zajmują się rzeczywistością wirtualną w zakresie planowania operacji
neurologicznych czy trójwymiarowym drukiem
w zakresie drukowania protez i implantów na
zamówienie. Są też grupy pracujące nad analizą
komputerową sposobu poruszania się pacjenta
pod kątem ryzyka zachorowania na chorobę Parkinsona czy reakcji źrenicy na światło pod kątem wczesnej diagnostyki choroby Alzheimera.
Jaki będzie pani wkład w tworzenie programów na kierunku lekarskim, do którego
otwarcia przymierza się Politechnika?
Jestem w zespole, który zajmuje się opracowaniem planów i programów kształcenia na
kierunku lekarskim. Wzięłam na siebie obo-

wiązek koordynowania przedmiotów z grupy A,
są to: anatomia, histologia, cytofizjologia i embriologia. Nie będę ich wszystkich wykładać, ale
kompletuję zespół osób, który się tym zajmie.
Staram się kłaść nacisk na to, aby zdobywana
wiedza miała przełożenie na kwestie kliniczne.
W przypadku anatomii oprócz wykładów, ćwiczeń i zajęć w prosektorium chcemy wykorzystać
zaplecze, którym dysponujemy, jak symulatory,
nowoczesne programy komputerowe, a także
dostęp do przypadków klinicznych. A w przypadku histologii mamy np. znakomite pracownie mikroskopowe. Będą też oczywiście zajęcia
przy łóżku pacjenta, żeby nauka np. anatomii
nie była oderwana od kliniki. Współpraca z lekarzami w tym zakresie układa się znakomicie.
Mamy bardzo dużo chętnych, którzy wezmą do
siebie grupy studentów na oddział, a prowadzą
bardzo konkretne specjalizacje – od kardiologii,
neurologii, przez ortopedię etc.
Trwa dyskusja nad zmianą systemu kształcenia medyków. Kolejne szkoły wyższe chcą
kształcić lekarzy. Czy nie ma obaw, że będzie to wykształcenie niekompletne?
Osobiście nie mam takich obaw. Wierzę, że jak
ktoś się za coś na poważnie zabiera, to też zależy mu na jakości. Nie ma mowy o demonizowanym wykształceniu niekompletnym. Mamy
standardy nauczania, Polską Komisję Akredytacyjną, więc bardzo dobre mechanizmy kontroli.
Mamy w Polsce bardzo dobrych fizjoterapeutów
i kosmetologów, którzy studiowali w bardzo różnych placówkach: uniwersytetach medycznych, na
Akademiach Wychowania Fizycznego czy w zawodowych szkołach wyższych, ale uczyli się według
wymagań stawianych ich zawodom. Podobała mi
się podczas Forum Rynku Zdrowia wypowiedź
Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat szpitali szkoleniowych. Jeśli więc jakaś szkoła wyższa potrafi
zapewnić kadrę i dostęp do szpitali szkoleniowych,
dysponuje zapleczem dydaktycznym i badawczym
i ma wykwalifikowane i pomocne zespoły administracyjne, to na pewno jest dobra przesłanka do
rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim. •

Prof. dr hab. inż. lek. Halina Podbielska,
przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Biomedyczna
na Politechnice Wrocławskiej

Nie możemy kształcić lekarzy, którzy nie będą mieli wiedzy o nowych technologiach.
Musi się ona znaleźć w programach kształcenia. W Polsce mamy bardzo dobrze
rozwinięte kształcenie w zakresie inżynierii biomedycznej. Absolwenci tego kierunku
są inżynierami, którzy dobrze rozumieją lekarzy, ale to nie zastąpi podstawowego
wykształcenia lekarza w zakresie nowych technologii. Dobrym rozwiązaniem
byłoby tworzenie kierunków lekarskich, które spełniałyby obecne standardy, ale
oferowałyby jednocześnie coś więcej niż tradycyjne kształcenie. Mogą je tworzyć
uniwersytety medyczne, ale we współpracy z inżynierami naukowcami.
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Płynoterapia. Właściwie
stosowana pozwala
ograniczyć koszty leczenia
Chociaż płyny są najczęściej stosowanymi lekami w medycynie okołooperacyjnej,
to wiedza specjalistów z zakresu płynoterapii wciąż nie jest wystarczająca. Dlatego
zespół naukowców pod przewodnictwem prof. Łukasza Krzycha, przewodniczącego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zbadał, jak lekarze
stosują płyny infuzyjne. Wyniki badań są niezwykle ważne. Prawidłowo prowadzona
płynoterapia pozwala szpitalom optymalizować koszty leczenia.

MONIKA CHRUŚCIŃSKA-DRAGAN

Płynoterapia. „Niewłaściwie stosowana
może prowadzić do niebezpiecznych
powikłań”

Jak prowadzimy płynoterapię w polskich
szpitalach? Oto wyniki niezależnego
badania

Płyny infuzyjne są najczęściej stosowanymi
lekami w lecznictwie szpitalnym. Odgrywają
kluczową rolą we wszystkich dziedzinach terapeutycznych. Są stosowane u pacjentów przed,
w trakcie i po zabiegach, na oddziałach internistycznych, chirurgii, anestezjologii i intensywnej
terapii. Podaje się je jako substytut, rozcieńczalnik leków, w leczeniu krwotoków do uzupełnienia objętości łożyska naczyniowego czy
w żywieniu.
– Właściwie nie ma takiej sytuacji klinicznej,
w której lekarz nie mógłby bazować na płynoterapii. Kroplówka nie jest jednak panaceum
na wszystko. Zlecając ją, musimy zastanowić
się, jaki jest skład płynu i jak dużo należy go
podać. W tym kontekście kiedyś funkcjonowały
pojęcia restrykcyjnej i liberalnej płynoterapii.
W tej chwili wiemy już, że należy dostosować ją
do konkretnych potrzeb pacjenta. Niewłaściwie
stosowana może prowadzić do niebezpiecznych
powikłań. Pojawienie się powikłań wydłuża
czas pobytu pacjenta w szpitalu, a w konsekwencji zwiększa koszty jego leczenia – podkreśla prof. Łukasz Krzych, przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Aby sprawdzić, jaki jest stan wiedzy personelu
szpitali na temat zakresu i sposobu ich stosowania, zespół badawczy pod kierownictwem prof.
Krzycha przeprowadził niezależne badanie kwestionariuszowe wśród lekarzy trzech specjalizacji
– chirurgów, internistów i anestezjologów. Ankiety wypełniło 913 medyków ze szpitali z całej Polski. Lekarze odpowiadali na pytania o to,
jakie płyny stosują, w jakich sytuacjach klinicznych i w jakich objętościach. Płynoterapii bowiem
wciąż poświęca się niewiele uwagi w trakcie studiów medycznych. Projekt powstał w ramach pracy Sekcji Intensywnej Terapii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jakie
są najważniejsze wnioski płynące z badania?
• Zdecydowana większość lekarzy rozumie konieczność miareczkowania płynu, dostosowywania dawki do konkretnej sytuacji klinicznej u konkretnego pacjenta. Niemniej nadal
są lekarze, którzy stosują zbyt dużo płynów.
Zwłaszcza starsi lekarze nie zawsze odpowiadali zgodnie z aktualnym kanonem wiedzy.
Stosowali praktyki, które były popularne 15 lat
temu, zlecając np. płynoterapię w zadanej objętości jednej butelki, czyli np. 500-1000 ml
– opowiada prof. Krzych.
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• Innym razem dobierając płyn do infuzji jako
rozcieńczalnik leków, nie biorą pod uwagę
objętości przetaczanych płynów, co też jest
bardzo ważne. – Wszystkie antybiotyki podawane dożylnie czy preparaty wspomagające
układ krążenia podawane są w jakiejś objętości, która nie jest bez znaczenia w sytuacji,
kiedy pacjent otrzymuje 10-15 leków na dobę.
Niektórzy lekarze jeszcze tego nie rozumieją,
choć zrozumieli już, że coś, co z nazwy jest solą
fizjologiczną, naprawdę z fizjologią płynów
ustrojowych nie ma nic wspólnego – zaznacza prof. Krzych.
• Anestezjolog zwraca uwagę, że podstawowym
orężem lekarza są krystaloidy zbilansowane. Z prawdziwą ostrożnością należy natomiast podchodzić do koloidów syntetycznych,
czyli roztworów hydroksyetylowanej skrobi
(HES) i żelatyn. – Dobrze uzupełniają łożysko naczyniowe, ale również nie są panaceum
w takich sytuacjach, jak krwotok czy wstrząs.
Przy przetaczaniu zbyt dużej objętości tych
płynów pacjenci zaczną rozwijać powikłania.
Jeśli będziemy chcieli leczyć wstrząs krwotoczny niekontrolowanym przetoczeniem hydroksyetylowanej skrobi, to paradoksalnie
nasilimy zaburzenia krzepnięcia pojawiające się w tym stanie krwawienia masywnego – tłumaczy prof. Krzych. Jak podkreśla,
bazując na współczesnej wiedzy medycznej,
lekarze powinni odchodzić od ordynowania
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koloidów syntetycznych, tymczasem spora
część środowiska nadal chętnie je stosuje.
Najlepiej wypadli anestezjolodzy,
zwłaszcza młodzi stażem
Szczęśliwie odsetek medyków, którym trzeba
wciąż uświadamiać znaczenie prawidłowo dobranej płynoterapii, nie jest duży. – Bardzo cieszy
mnie, że w naszym badaniu bardzo dobrze odpowiadali na pytania rezydenci. Pokazuje to, że być
może musimy wyplenić pewne stare przyzwyczajenia lekarzy, którzy niekoniecznie są w tej
chwili na bieżąco z doniesieniami naukowymi
– zwraca uwagę prof. Krzych.
Spośród biorących udział w badaniu medyków
najlepiej wypadli anestezjolodzy, zwłaszcza młodzi stażem. Byli też najliczniej reprezentowaną
w nim grupą lekarzy.
Prof. Krzych zwraca uwagę także na swoisty
paradoks szkolenia lekarzy w Polsce. – Choć płyny są najczęściej stosowanymi lekami w medycynie okołooperacyjnej, to kształcenie specjalizacyjne nie przewiduje odrębnego szkolenia
z zakresu stosowania płynoterapii – zaznacza.
Dlatego należy przy każdej możliwej okazji rozpowszechniać wiedzę na temat współczesnej
praktyki klinicznej czy to w formie konferencji,
czy warsztatów.
Nie cena czyni płyn,
tylko jego jakość
Największy udział wśród przedsiębiorstw produkujących i dystrybuujących na rynek polski
płyny infuzyjne ma fabryka Fresenius Kabi
w Kutnie. Koncern specjalizuje się w produkcji żywienia klinicznego, leków ratujących życie oraz technologii infuzyjnej i transfuzyjnej.
Prezesa firmy i dyrektora zarządzającego Fresenius Kabi Polska Macieja Chmielowskiego
cieszy zainteresowanie środowiska racjonalizacją
stosowania płynoterapii.
– Coraz częściej chlorek sodu, który do niedawna był podstawowym płynem wypełniającym osocze, zastępuje w tej chwili płyn wieloelektrolitowy, czyli składający się nie tylko
z sodu i chloru, ale też wapnia, magnezu, potasu. Coraz więcej pacjentów otrzymuje płyny
infuzyjne, które są dopasowane do ich potrzeb
– zaznacza.
Jak przekonuje prezes Fresenius Kabi Polska, firma nie jest uzależniona od zaopatrzenia
z zagranicy.
– Z danych, zebranych w oparciu o przetargi,
które są dominującym sposobem zakupu leków
przez polskie szpitale, wynika, że mamy obecnie
pozycję dominującą w zakresie dystrybucji płynów infuzyjnych na rodzimym rynku. W sytuacji wyjątkowej, klęski żywiołowej czy pandemii,
która doprowadziłaby do przerwania łańcuchu
dostaw, zakład produkcyjny w Kutnie jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania na płyny polskich szpitali – zapewnia.
Firma jako jedyna w kraju dostarcza także
płyny infuzyjne we wszystkich możliwych ro-

Maciej Chmielowski, prezes firmy i dyrektor zarządzający Fresenius Kabi Polska

dzajach opakowań, zarówno butelkowych, jak
i typu worek. W swoim portfolio ma zarówno
polietylenowe butelki KabiPac, jak i polipropylenowe – KabiClear, których wyróżnikiem są
jałowe porty, niewymagające dezynfekcji przy
pierwszym zastosowaniu, co realnie obniża koszty dla szpitali.
– Wyróżnia nas także szeroka oferta zawartości opakowań, od wody destylowanej przez
chlorek sodu aż po płyny wieloelektrolitowe
o składzie zbliżonym do składu osocza, jak preparat Optilyte. Wytwarzamy zarówno płyny dla
dorosłych, jak i dla dzieci – podkreśla prezes
Chmielowski.
Codziennie z Wytwórni Płynów Infuzyjnych
Fresenius Kabi w Kutnie wyjeżdża od siedmiu

do ośmiu ciężarówek załadowanych po brzegi
opakowaniami z płynami infuzyjnymi, które są
dostarczane do szpitali na terenie całej Polski.
Produkuje się tam rocznie kilkadziesiąt milionów opakowań.
Prof. Łukasz Krzych zwraca uwagę, że każdy płyn znajduje swoje zastosowania kliniczne,
a dyrektorzy szpitali powinni słuchać wskazówek swoich lekarzy, dokonując zamówień. – Należałoby pamiętać, że nie cena czyni płyn, tylko
jego jakość. Choć kwestię tę dodatkowo komplikują reguły rządzące zamówieniami publicznymi, które często skutkują tym, że przetargi
wygrywają z reguły płyny najtańsze, zamiast te,
które mogłyby być korzystniejsze dla pacjenta
– tłumaczy anestezjolog. 
•
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Padaczka
lekooporna to nadal
niezaspokojona
potrzeba medyczna
U wielu pacjentów, mimo stosowania praktycznie
wszystkich dostępnych leków, nie udaje się wytłumić
napadów padaczkowych. Dotyczy to około
20-30% chorych. Dlatego tak ważne jest
poszukiwanie nowych cząsteczek o innych
mechanizmach działania.

LUIZA JAKUBIAK

– Padaczka to jedna z najczęstszych poważnych
chorób neurologicznych, która dotyczy około
1 procenta populacji. Jest związana z nadreaktywnością mózgu i powstawaniem zaburzeń
napadowych o różnym typie. Napady zależą
od tego, które okolice mózgu są zaangażowane
w synchroniczne, skoordynowane wyładowania elektryczne w korze mózgu – wyjaśnia prof.
Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii,
SPSK nr 4 w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Klasycznie choroba była rozpoznawana na
podstawie dwóch napadów niesprowokowanych, które wystąpiły niezależnie od siebie
w czasie u pacjenta, u którego nie udawało się
zdiagnozować ewidentnego tła zaburzeń elektrolitowych, metabolicznych, prowokujących
tego typu napad. Obecnie obowiązuje nowa
definicja padaczki, która stanowi, że można
rozpoznać chorobę już po pierwszym w życiu
napadzie wówczas, gdy istnieje wysokie ryzyko
nawrotu napadów.
Czasami choroba może sama ustąpić. Dotyczy
to na przykład zespołów padaczkowych wieku
dziecięcego, takich jak padaczka rolandyczna,
gdy wraz z wiekiem ustaje aktywność drgawko-
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wa. Do remisji dochodzi też u osób, u których
możliwe jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego z usunięciem ogniska padaczkorodnego.
Metody chirurgiczne pozwalają na usunięcie
przyczyny, na przykład guza mózgu czy innych
zaburzeń.
Anna Alicja Lisowska, prezes Fundacji
EPI-BOHATER, opowiada nam o przeprowadzonym miesiąc temu w Polsce pierwszym
SEEG, czyli stereo-EEG u dziecka, które pozwala precyzyjnie zlokalizować ognisko napadów epileptycznych. Kolejnym etapem jest jego
usunięcie operacyjne.
– Mimo że zabieg jest inwazyjny, pacjenci, którzy nie radzą sobie z atakami, są zdesperowani i są w stanie chwycić się każdej możliwości,
żeby usunąć źródło napadów. To jest właśnie
jedna z tych możliwości dostępnych już w Polsce – mówi prezes Lisowska: – Wiemy, że jest
padaczka alkoholowa, pourazowa, wynikająca
z nieprawidłowego porodu przy porażeniach
mózgowych, ale nadal w połowie przypadków
przyczyna choroby nie jest znana.
Kiedy nie jest możliwe przeprowadzenie
zabiegu chirurgicznego, padaczka jest chorobą wymagającą leczenia farmakologicznego.

– Każdy pacjent, u którego rozpoznamy padaczkę, ma szansę na osiągnięcie remisji. Dochodzi
do niej nawet w 70% przypadków. Odpowiednio
dobrany do danego typu napadów lek przynosi
efekt w postaci braku napadów. To oznacza dobre rokowanie w padaczce – mówi prof. Rejdak.
Padaczka lekooporna
– wyzwanie dla systemu
Ale około 30% pacjentów wykazuje cechy lekooporności, która obecnie jest definiowana jako
brak skuteczności co najmniej dwóch interwencji terapeutycznych. Chodzi o przyjęcie dwóch
leków kolejno po sobie w monoterapii lub w formie leczenia skojarzonego.
– Po takich dwóch nieudanych interwencjach
terapeutycznych można mówić o lekooporności.
Pacjent, mimo regularnego leczenia, nie osiąga
remisji i nadal występują u niego napady, choć
mogą być rzadsze niż przed leczeniem. Jednak
celem leczenia jest osiągnięcie stuprocentowej
remisji – podkreśla specjalista.
Padaczka jest chorobą, która skutkuje śmiertelnością 2-4 razy większą niż w populacji ogólnej. Roczna śmiertelność wśród osób z padaczką waha się od 1 do 8 na 100 tys. osób.
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Największe ryzyko zgonu jest u chorych z nieopanowanymi napadami.
Napady padaczkowe wpływają też znacząco
na obniżenie jakości życia chorego.
– W momencie, kiedy nie działa żadne leczenie i pacjent ma napady typu grand mal, czyli
toniczno-kloniczne, traci przytomność, dostaje
drgawek. Te ataki nie są kontrolowalne w żaden sposób. Jego komfort życia znacznie spada
– mówi Anna Alicja Lisowska.
– Chory ma z tyłu głowy myśl, że w każdej
chwili może dostać napadu. W najgorszej sytuacji są dzieci z padaczką lekooporną, bo potrzebują osoby, która będzie z nimi. Zazwyczaj
jest to rodzic. Cierpi więc nie tylko dziecko, ale
również rodzic, który nie jest w stanie mu pomóc – dodaje.
Podkreśla, że nadal mamy grupę pacjentów,
dla której nie ma rozwiązania: – Ta grupa jest
cały czas wyzwaniem dla systemu, dla lekarzy
i dla firm, które pracują nad nowymi lekami.
Jakimi możliwościami dysponują dzisiaj neurolodzy? – W obszarze farmakoterapii nie mamy
jeszcze leków, które mogą wyleczyć z padaczki,
czyli usunąć całkowicie podłoże napadów. Te,
którymi dysponujemy, mogą wytłumić napa-

dy padaczkowe wynikające z nadpobudliwości
mózgowej i tym samym doprowadzić do remisji.
Jednak proces chorobowy nadal trwa – opowiada prof. Rejdak.
Jedną z trudności, jakie niesie poszukiwanie
leków przyczynowych, które mogłyby zniwelować przyczyny padaczki, jest poznanie przyczyn
napadów i działania farmakologicznego na mechanizm choroby. Jak podkreśla prof. Rejdak,
w większości przypadków mamy do czynienia
z zaburzeniami w strukturze mózgu: – Są to
zaburzenia rozwojowe, wynikające albo z błędnej lokalizacji neuronów, albo z nieprawidłowych połączeń międzyneuronalnych. Czasem
dochodzi do zaburzeń w strukturze samych
komórek nerwowych. Z reguły są to przyczyny
genetyczne, czyli zaburzenia pracy kanałów jonowych przewodzących bodźce elektryczne. Na
to jeszcze nie mamy leków, które mogą pokonać padaczkę.
Ale specjaliści mają obecnie możliwości
skutecznego stłumienia aktywności napadowej. – Mamy do dyspozycji grupę co najmniej
kilkunastu leków. Cechują się różnym mechanizmem działania. To, co jest ważne, to fakt,
że leki z jednej strony mogą oddziaływać in-

Prof. Konrad Rejdak,
kierownik Kliniki Neurologii, SPSK
nr 4 w Lublinie, prezes Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego

Padaczka to jedna z najczęstszych
poważnych chorób neurologicznych,
która dotyczy około 1 procenta populacji.
Jest związana z nadreaktywnością
mózgu i powstawaniem zaburzeń
napadowych o różnym typie. Napady
zależą od tego, które okolice mózgu
są zaangażowane w synchroniczne,
skoordynowane wyładowania
elektryczne w korze mózgu.
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Największym problemem jest nadal to,
że u wielu pacjentów, mimo stosowania praktycznie wszystkich
dostępnych leków, nie udaje się wytłumić napadów.
Dotyczy to około 20-30% chorych. Dlatego tak ważne jest
poszukiwanie nowych cząsteczek o innych mechanizmach działania.

dywidualnie na różne osoby, w zależności od
przyczyny napadów padaczkowych, mają też
różny profil farmakokinetyczny. To oznacza,
że z jednej strony działają skutecznie i hamują napady, ale mogą powodować działania niepożądane. Dotyczy to głównie leków starszej
generacji, które są dość dobre i skuteczne, ale
używanie ich przez wiele lat prowadzi do różnych działań niepożądanych.
Nowa terapia przeznaczona
dla pacjentów lekoopornych

Nowe e-wydanie

https://rynekzdrowia.publuu.com/
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Jednak największym problemem jest nadal to,
że u wielu pacjentów, mimo stosowania praktycznie wszystkich dostępnych leków, nie udaje
się wytłumić napadów. Dotyczy to około 20-30%
chorych. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie
nowych cząsteczek o innych mechanizmach
działania.
Te poszukiwania skutkują kolejnymi rejestracjami. – Jednym z takich niedawno zarejestrowanych leków jest cenobamat. Daje duże
nadzieje dla pacjentów, bowiem wykazuje skuteczność w trudnych przypadkach terapeutycznych, u chorych, którzy są już po 2, 3 próbach
terapeutycznych – wyjaśnia prof. Rejdak i dodaje: – W badaniach klinicznych wykazano wysoki
wskaźnik wolności od napadów i skuteczności
w porównaniu do dotychczas wprowadzanych
leków – dołożenie cenobamatu do dotychczas
regularnie przyjmowanych leków całkowicie
uwalniało chorych od napadów i wskaźnik ten
sięgał nawet ponad 20%. W Polsce lek nie jest
jeszcze refundowany.
Również Anna Alicja Lisowska wspomina
o nowym preparacie: – W pacjenckim środowisku najczęściej mówi się o cenobamacie. Lek
jest już refundowany w innych krajach. Jest
przeznaczony przede wszystkim dla osób z lekoopornością. Wiemy z badań klinicznych, że
jest w stanie zmniejszyć grupę lekoopornych
pacjentów o kilkadziesiąt procent. Jest to dla
nich ogromna szansa.
Podkreśla, że o sukcesie terapeutycznym leczenia padaczki decyduje odpowiedni dobór leczenia uwzględniający indywidualne cechy pacjenta i każdy nowy lek jest ogromną szansą
dla chorych: – Padaczka jest o tyle specyficzną
chorobą, że możemy chorować na tę samą postać
padaczki, ale dany lek zadziała u jednego pacjenta, a u drugiego nie – mówi szefowa Fundacji
i podaje swój przykład:
– Choruję na padaczkę od ponad 20 lat. Mam
ataki toniczno-kloniczne, czyli utratę świadomości. Co daje odpowiednie leczenie? Kiedyś ataki

potrafiły zdarzać się raz w tygodniu. Po wdrożeniu odpowiedniego leczenia zdarzają się raz na
parę lat. Okazało się, że to działa. Tylko trzeba
było chorobę właściwie zdiagnozować i zaproponować odpowiednie leczenie.
– Im więcej mamy dostępnych leków o różnych mechanizmach działania, tym bardziej
lekarz ma w czym wybierać. Chodzi też o dostępność finansową dla pacjenta. Padaczka jest
chorobą przewlekłą i koszt leczenia nierefundowanego może przekraczać możliwości pacjentów
– dodaje.
Podkreśla również, że prawidłowo prowadzona choroba nie musi ograniczać życia chorego:
– Pacjenci z padaczką normalnie żyją i funkcjonują. Mogą pracować, uprawiać sporty, mieć
swoje pasje, marzenia. Tylko jako chorzy potrzebujemy pomocy. Ale nie w zakresie rent. Chcemy przerzucenia pieniędzy, które wydawane są
na absencje chorobowe i renty, na refundację
nowych leków. Popatrzmy na metody leczenia
w innych krajach, kształcenie specjalistów, tworzenie ośrodków.
Nowe rekomendacje PTN
W 2022 roku powstały nowe rekomendacje kliniczne Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w których są określone ścieżki diagnostyczne dla osób z nową diagnozą padaczki, ale także
wskazanie ścieżki dla pacjentów lekoopornych.
Znalazł się tutaj również cenobamat. Dokument
ten jest w trakcie publikacji.
– Proponujemy nowe podejście, w którym
wskazujemy na leki podstawowe, wśród których
są również te najnowsze i najdroższe, używane
jako terapia dodana. Przeszły one rygorystyczne badania kliniczne, wykazały skuteczność
i bezpieczeństwo. Oczywiście wskazujemy sekwencyjność stosowania poszczególnych leków.
Wskazujemy również na leki alternatywne, uzupełniające, rzadziej używane, które mają różne
działania niepożądane. Z racji trudności leczenia
padaczki nadal mogą być przydatne u wybranych pacjentów – mówi szef PTN.
Po drugie, rekomendacje wskazują na ścieżkę
diagnostyczną, która powinna być stosowana,
żeby przyśpieszyć proces diagnozy i leczenia:
– Pokazujemy konieczność stworzenia w Polsce systemu kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Wymaga on czasami długiej diagnostyki
przedoperacyjnej, żeby wykazać miejsce, z którego generowane są napady i upewnić się, że jest
ono jedyne. Wówczas możemy skutecznie wyleczyć operacyjnie pacjenta albo też oszczędzić mu
operacji, która nie przyniesie efektu.
Taka diagnostyka powinna odbywać się na
oddziałach neurologicznych w wybranych ośrodkach specjalistycznych, przeznaczonych do wykonywania rzadkich, kosztownych procedur.
Tymczasem w Polsce ten system dzisiaj nie
istnieje, a nawet jeśli takie procedury są wykonywane, to bez odpowiedniego pokrycia finansowego. W naszym systemie ta część jest zupełnie
pominięta – podkreśla prof. Rejdak. 
•
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Diagnostyka pomaga w podejmowaniu
decyzji. Wpływa na wyniki zdrowotne
całego społeczeństwa
– Niezwykle satysfakcjonująca jest świadomość, że możemy pomóc pracownikom
ochrony zdrowia w postawieniu prawidłowej diagnozy, podjęcia najbardziej
odpowiedniego leczenia i uzyskania najlepszych możliwych wyników zdrowotnych
dla pacjenta – mówi Dirk Jan Paans, dyrektor generalny Roche Diagnostics w Polsce.

LUIZA JAKUBIAK

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Co okazało się największym wyzwaniem w obszarze
diagnostyki w momencie wybuchu epidemii
COVID-19? Jak sytuacja ewoluowała? Jak
pan ocenia przygotowanie sektora diagnostycznego na takie zdarzenia?

Dirk Jan Paans, dyrektor generalny
Roche Diagnostics w Polsce: Na początku
pandemii największym wyzwaniem było opracowanie rozwiązań diagnostycznych w kierunku identyfikacji wirusa SARS-CoV-2 w bardzo
krótkim czasie. To ogromny sukces i zasługa

całej branży diagnostycznej, że tak szybko udało nam się rozpoznać mechanizmy działania
wirusa i opracować testy diagnostyczne. Dzięki
nim byliśmy w stanie stosunkowo szybko rozpocząć diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2
– identyfikować osoby zakażone i je izolować,
ograniczając dalsze rozprzestrzenianie się
wirusa.
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Wraz z rozwojem pandemii musieliśmy szybko przeskalować produkcję. To było naprawdę
duże wyzwanie. Dzięki diagnostyce również producenci szczepionek mogli zmierzyć skuteczność swoich produktów w fazie rozwoju.
Warto spojrzeć na tę szczególną sytuację również z szerszej perspektywy, mając na uwadze
jej wpływ na gospodarkę i system opieki zdrowotnej. Pamiętamy o dużej liczbie osób hospitalizowanych, przebywających na oddziałach
intensywnej terapii, o osobach, które z powodu
COVID-19 zmarły.
W tym samym czasie opieka zdrowotna w innych obszarach była w dużej mierze zagrożona
z powodu braku łóżek szpitalnych, personelu
medycznego i zasobów zapewniających bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i pacjentów.
Lockdowny i kolejne restrykcje mające na celu
powstrzymanie rozprzestrzeniania się infekcji
miały ogromny wpływ na gospodarki na całym
świecie. Konsekwencje tej sytuacji będą odczuwalne jeszcze przez długi czas.
Pandemia przyniosła jednocześnie zmianę
sposobu myślenia i działania, co z pewnością
będzie procentowało w przyszłości. Tempo rozwoju technologicznego i cyfrowego wzrosło. Telemedycyna, e-recepta czy testy diagnostyczne
możliwe do samodzielnego wykonania już wpisały się w naszą rzeczywistość. Udowodniono, że
systemy opieki zdrowotnej mogą działać szybko,
aby wprowadzać nowe technologie.
Głęboko wierzę, że dzięki pandemii wzrosła
również świadomość, jaką wartość dla całego
społeczeństwa niesie wysokiej jakości diagnostyka.
Jakiego rodzaju rozwiązania oferuje dziś
Roche Diagnostics i kto jest odbiorcą państwa oferty?
Roche jest firmą, która skupia się na rozwoju
i udostępnianiu innowacyjnych technologii lekowych, jak i diagnostycznych w wielu obszarach
terapeutycznych.
Od strony diagnostycznej oferujemy szeroką
gamę produktów w zakresie chemii klinicznej,
immunochemii, diagnostyki tkanek, diagnostyki
molekularnej oraz sekwencjonowania. Oprócz
rozwiązań sprzętowych – instrumentów laboratoryjnych czy testów – postęp technologiczny
pozwala nam oferować coraz więcej rozwiązań
z zakresu digitalizacji i technologii cyfrowych,
jak i szerokiej automatyzacji.
Duża część naszej oferty skierowana jest do
laboratoriów diagnostycznych, ale opracowujemy również mniejsze systemy, które wykorzystywane są w szpitalach, na izbach przyjęć czy
w domach pacjentów. W przypadku COVID-19
opracowaliśmy również wysokoczułe testy kasetkowe.
Są jakieś rozwiązania, z których Roche Diagnostics jest szczególnie dumny?
Jesteśmy dumni ze wszystkich rozwiązań,
jakie oferujemy. Za każdym wykonanym bada-
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niem czy testem diagnostycznym stoi pacjent.
Niezwykle satysfakcjonująca jest świadomość, że
możemy pomóc pracownikom ochrony zdrowia
w postawieniu prawidłowej diagnozy, podjęciu
najbardziej odpowiedniego leczenia i uzyskaniu
najlepszych możliwych wyników zdrowotnych
dla pacjenta.
To, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to
ogromny wkład, jaki w ciągu 125 lat istnienia
Roche wniósł do postępu w opiece zdrowotnej.
Dla przykładu – jeszcze kilka dekad temu rak
piersi był postrzegany jako jedna choroba. Dzisiaj, dzięki rozwojowi nauki i technologii, potrafimy różnicować podtypy tego nowotworu.
Równolegle opracowano terapie ukierunkowane
molekularnie dla części z tych podtypów.
Wszystko po to, by można było personalizować terapię dla konkretnego pacjenta, uzyskując
możliwie najlepsze efekty leczenia. Wciąż jest
jednak miejsce na dalszy rozwój i to właśnie
motywuje nas do ciągłego poszukiwania kolejnych rozwiązań diagnostycznych.
Mówiąc o spektrum dostępnych dzisiaj rozwiązań diagnostycznych, warto podkreślić, że
czas ma kluczowe znaczenie.
W wielu obszarach chorobowych koszty leczenia są wyższe, a wyniki zdrowotne gorsze,
gdy choroba zostaje zdiagnozowana na późnym
etapie. Jeśli uda nam się wcześniej diagnozować
pacjentów, a nawet zapobiegać rozwojowi choroby, może to przyczynić się i działać na rzecz
bardziej wydajnego i zrównoważonego systemu
opieki zdrowotnej.
Myślę, że znaczenie diagnostyki w ochronie
zdrowia jest wciąż niedoceniane. Na diagnostykę nadal przeznaczamy stosunkowo niewielką część środków z budżetu państwa na opiekę
zdrowotną. Tymczasem to właśnie diagnostyka
determinuje kierunek podejmowanych decyzji
terapeutycznych i mocno wpływa na osiąganie
lepszych efektów zdrowotnych.
To samo dotyczy na przykład szczepień.
Wiemy, że prewencja jest tańsza niż leczenie chorób.
Tak, weźmy przykład szczepionek przeciwko
HPV i screeningu w kierunku raka szyjki macicy. Dysponujemy już bardzo dobrymi danymi
z różnych państw, które pokazują, że dzięki działaniom prewencyjnym można zidentyfikować
przypadki zakażeń na długo przed rozwojem
choroby. Natomiast leczenie kobiet z zaawansowanym rakiem jest trudniejsze, a efekty leczenia są gorsze niż w przypadku wdrożenia go
na wcześniejszych etapach choroby.
Inwestowanie w profilaktykę i wczesną diagnostykę to rozsądne działanie. Przyczynia się
do utrzymania zdrowego społeczeństwa, a co za
tym idzie wydłużenia czasu aktywności zawodowej. Wymaga to jednak od wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia myślenia
o diagnostyce w opiece zdrowotnej w kategorii
inwestycji w zdrowie, a nie tylko postrzegania
jej jako kosztu.

Jak pan ocenia polski rynek, jeśli
chodzi o dostępność nowoczesnej diagnostyki? Jakie są tu bariery, wyzwania i potrzeby?
Ogólnie rzecz biorąc, infrastruktura diagnostyczna jest dobrze rozwinięta. Myślę jednak, że
wykorzystanie diagnostyki w Polsce jest nadal
stosunkowo niskie w porównaniu z wieloma sąsiednimi krajami UE.
Obiecująca jest ewolucja i przesunięcie diagnostyki z obszaru specjalistycznego do podstawowej opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że
ułatwi to szybszy dostęp do diagnostyki. Biorąc
pod uwagę znaczenie wczesnej i trafnej diagnozy,
jest to świetny kierunek rozwoju i mam nadzieję,
że będzie on kontynuowany.
W Polsce obecnie toczą się zmiany dotyczące POZ – bardzo ważnego elementu systemu. Jakiego rodzaju wsparcie dla systemu
w tym obszarze oferuje Roche Diagnostics?
Czy w ślad za dostępnymi narzędziami,
które dostaną do dyspozycji lekarze, będą
mieć też wiedzę, jak z nich korzystać?
Podobny kierunek rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej obserwowany jest w innych krajach. Jeśli rozwiązanie to pozwoli na łatwiejszy
i szybszy dostęp całego społeczeństwa do opieki
zdrowotnej, jest to wielki postęp.
Szerszy dostęp do rozwiązań diagnostycznych
prawdopodobnie wiąże się z edukacją, która nadal jest potrzebna, aby zapewnić lekarzom komfort i pewność, że w razie potrzeby zlecą odpowiednie badanie.
Równie ważne jest, aby ludzie trafiali do lekarza pierwszego kontaktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów.
Bezzwłoczne działanie jest ważne, ponieważ jest
to pierwszy krok na drodze do wczesnej diagnozy, odpowiedniego leczenia i osiągania możliwie
najlepszych jego efektów.
Roche chce współpracować z innymi partnerami systemu ochrony zdrowia, w tych obszarach, w których możemy przyczyniać się do
jej poprawy i wyników zdrowotnych dla całego
społeczeństwa.
Co dzisiaj oznacza innowacyjność w diagnostyce medycznej?
Wraz ze stałym postępem nauki i technologii
będziemy świadkami dalszego rozwoju innowacyjnej diagnostyki, która pozwoli na jeszcze
dokładniejsze lub bardziej szczegółowe diagnozowanie chorób lub podtypów chorób, a także
dalszą automatyzację i cyfryzację.
Innym interesującym osiągnięciem jest wsparcie dla podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Łącząc różne źródła danych dotyczących
opieki zdrowotnej, możemy dowiedzieć się więcej o chorobach, pacjentach i skutkach różnych
interwencji. Potencjalnie pomoże to interesariuszom systemu opieki zdrowotnej w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących kompleksowej
opieki nad pacjentem. 
•
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Mukowiscydoza. Nowe leczenie
wydłuża życie. Trzeba będzie zmienić
model opieki nad pacjentami
Chorzy na mukowiscydozę mają szansę osiągnąć średnią statystyczną długość życia.
– Im wcześniej rozpoczniemy nowoczesne leczenie, tym większa szansa, że dostąpią
tego w optymalnym dla populacji stanie zdrowia – podkreśla Piotr Żukowski,
dyrektor medyczny firmy Vertex Pharmaceuticals (Poland) Sp. z o.o.

MONIKA CHRUŚCIŃSKA-DRAGAN

Monika Chruścińska-Dragan: Polska realizuje program badań przesiewowych pod
kątem mukowiscydozy. Jak powinno wyglądać kompleksowe leczenie pacjentów
po postawieniu diagnozy?
Piotr Żukowski, dyrektor medyczny
Vertex: Pacjent z rozpoznaną mukowiscydozą

powinien jak najszybciej znaleźć się pod opieką wyspecjalizowanego ośrodka, który posiada
doświadczenie w leczeniu choroby, odpowiednie
zaplecze i personel, czyli multidyscyplinarny
zespół ekspertów.
Mukowiscydoza jest bowiem chorobą przewlekłą, wielonarządową, genetyczną, wrodzoną

o charakterze autosomalnym. Prowadzi do zaburzenia funkcjonowania białka CFTR, które odpowiada za transport jonów chlorkowych
przez ścianę komórkową, a zatem także za transport wody, co zakłóca funkcjonowanie gruczołów
śluzowych i powoduje wytwarzanie nadmiernie
gęstego śluzu.
Najbardziej widoczne objawy, które prowadzą jednocześnie do najbardziej uciążliwych
powikłań, dotyczą układu oddechowego. Jed-

Choć pacjenci cierpiący
na mukowiscydozę otrzymali
dostęp do trzech nowatorskich
terapii przyczynowych, to nie
wszyscy chorzy mogą z nich
skorzystać.
Producent innowacyjnych
leków oraz pacjenci zabiegają
o rozszerzenie refundacji leczenia
przyczynowego dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat.
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nak w przebiegu choroby stwierdza się również
objawy ze strony układu pokarmowego, głównie
trzustki i wątroby, a także układu rozrodczego
czy zatok przynosowych.
W Polsce mamy kilkanaście ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu mukowiscydozy
i program przesiewowy działa bardzo sprawnie. Pacjenci trafiają pod opiekę specjalistów
w pierwszych miesiącach życia. Dzięki lekom
modulatorom CFTR, które zostały refundowane w Polsce w tym roku, długość życia pacjentów z mukowiscydozą ulegnie wydłużeniu.
Będzie to wymagać włączenia do opieki nad
pacjentami nowych specjalistów. Takich, którzy
do tej pory nie brali w niej udziału, ponieważ
chorzy odchodzili, zanim mogły zacząć pojawiać się u nich pewne problemy zdrowotne czy
sytuacje życiowe.
Obecnie obowiązujący model opieki nad
pacjentami może zatem ulec zmianie w niedalekiej przyszłości?
Jak najbardziej. Chorzy na mukowiscydozę
mają bowiem szansę dożyć wieku odpowiadającego średniej długości życia ogółu populacji.
Będą zatem wymagali zupełnie innej opieki
niż ci, których specjalistyczne ośrodki mają pod
opieką dzisiaj.
Zgodnie ze standardami system leczenia chorych na mukowiscydozę powinien kompleksowo
obejmować rozpoznanie, hamowanie rozwoju
i leczenie zaostrzeń choroby, a także monitoring
oraz leczenie powikłań i chorób towarzyszących.
Chory powinien mieć dostęp do wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej, szpitalnej i domowej, ale także wsparcie zespołu specjalistów
takich jak: dietetyk, fizjoterapeuta czy psycholog.
Należy spodziewać się, że w pewnym momencie życia pacjentów pojawią się dolegliwości
związane z chorobami cywilizacyjnymi – objawy
chorób układu krążenia czy nowotworowych.
Konieczne będzie zatem zaangażowanie nowych
specjalistów do opieki nad pacjentami – ginekologów położników, kardiologów czy onkologów.
Wspomniał pan o bardzo istotnej roli leków
nowej generacji, tzw. modulatorów CFTR,
w procesie leczenia mukowiscydozy. Od
marca 2022 r. są one refundowane w Polsce w ramach programu lekowego. Na czym
polega działanie tej terapii?
Modulatory działają na białko CFTR, które
w wyniku mutacji nie spełnia swojej funkcji,
czyli nie kontroluje prawidłowego przepływu
chlorków i wody przez ścianę komórkową. Modulatory CFTR zmieniają strukturę tego białka,
aby przywrócić jego funkcję, co zmniejsza zdecydowanie objawy choroby.
Kiedy najlepiej podać leki? Jaki wpływ na
powodzenie leczenia ma wiek pacjenta
i stopień zaawansowania choroby?
Im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym
wcześniej dotkniemy przyczynę choroby i osią-
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Piotr Żukowski,
dyrektor medyczny firmy Vertex Pharmaceuticals

Należy spodziewać się, że w pewnym momencie życia pacjentów
pojawią się dolegliwości związane z chorobami cywilizacyjnymi
– objawy chorób układu krążenia czy nowotworowych.
Konieczne będzie zatem zaangażowanie nowych specjalistów.
gniemy lepsze efekty. W Polsce najnowsza, potrójna terapia skojarzona, która jest jednocześnie najbardziej skuteczna, jest refundowana
dla pacjentów od 12. roku życia. U nich z reguły
rozwinęły się już objawy choroby. Leki cofają
wiele z nich, ale jeśli pewne zmiany strukturalne w organizmie już nastąpiły – całkowicie
cofnąć ich się nie da.
Europejska Agencja Leków zezwoliła na stosowanie potrójnej terapii skojarzonej u pacjentów od 6. roku życia. Jako firma złożyliśmy
w Ministerstwie Zdrowia odpowiednie dokumenty, aby można było rozszerzyć refundację
także o tę grupę pacjentów. Jeśli zaczniemy leczyć pacjentów modulatorami CFTR wcześniej,
to istnieje wysokie, graniczące z pewnością prawdopodobieństwo, że nie rozwiną się u nich objawy choroby.
Dzięki modulatorom CFTR, ich białko CFTR,
które leży u podstaw zmian patologicznych, będzie działało – jeśli nie prawidłowo, to zdecydowanie lepiej. Młodsi pacjenci mogą być aktualnie
leczeni lekami dwuskładnikowymi. Są dostępne
dwa takie leki: jeden od drugiego, a drugi od
szóstego roku życia.
Czy poza wiekiem istnieją inne ograniczenia możliwości stosowania potrójnej terapii lekowej?
Tak. Nie wszyscy pacjenci z mukowiscydozą
kwalifikują się do podania modulatorów CFTR.
Są one skuteczne w określonych mutacjach. Na
największą ilość mutacji działa lek trójskładnikowy. Przyjmuje się, że 90% pacjentów ma
mutacje, na które te leki działają. Powinny one
zostać podane każdemu, kto spełnia kryteria
włączenia do programu lekowego. Dzięki nim
chorzy mają bowiem szansę na poprawę jakości życia, a nawet osiągnąć statystyczną średnią
długość życia.
Firma przedstawiła latem tego roku analizę
danych zebranych w amerykańskim rejestrze pacjentów z mukowiscydozą, obejmującym ponad 16 tys. chorych leczonych trójskładnikowym preparatem w skojarzeniu
z iwakaftorem. Co z nich wynika?
Analiza wykazała redukcję ryzyka zgonu u pacjentów z mukowiscydozą stosujących ivacaftor/
tezacaftor/elexacaftor w schemacie skojarzonym
z iwakaftorem o 74% w porównaniu z historycznymi danymi dla populacji z amerykańskiego rejestru, a także zmniejszenie ryzyka przeszczepu

płuc o 87% oraz zmniejszenie ryzyka zaostrzeń
płucnych o 77% w porównaniu z okresem przed
rozpoczęciem leczenia.
Co z pacjentami, u których wciąż nie można
zastosować potrójnej terapii lekowej?
Firma Vertex zadeklarowała przed laty, że nie
spocznie, póki nie zagwarantuje skutecznego
leczenia wszystkim pacjentom z mukowiscydozą. Badania w tym zakresie cały czas się toczą.
Największy odsetek spośród tych 10% chorych
stanowią pacjenci, którzy w wyniku mutacji nie
produkują białka CFTR w ogóle. Jeśli nie ma
białka, to modulatory są bezużyteczne, bo nie
mają na co oddziaływać.
Dla tej grupy chorych rozwiązaniem będzie
leczenie z zakresu inżynierii genetycznej. Na
tym etapie mogę zdradzić jedynie, że Vertex
prowadzi zaawansowane badania nad takimi
technologiami. Jednak prace badawczo-rozwojowe są niezwykle skomplikowane i zajmują
sporo czasu.
Farmakoterapia to jedno, ale na leczenie
pacjentów z mukowiscydozą składają się
także fizjoterapia czy suplementacja enzymów trzustkowych. Jaki wpływ mają one
na efektywność stosowania nowoczesnych
leków? Jeśli modulatory CFTR zmniejszają,
a nawet usuwają objawy choroby, to czy
podczas ich stosowania można zrezygnować z niektórych?
W tej chwili nie wiemy, ponieważ nie ma wystarczających danych na temat tego, czy można zrezygnować z innego leczenia. Wiemy na
pewno, że pacjenci leczeni modulatorami CFTR
wymagają skorygowania dawek suplementowanych enzymów trzustkowych i zmiany diety, bo
jeśli będą stosowali dotychczasową, mogą zacząć
przybierać na wadze.
W związku z tym, że nowe terapie znacznie
redukują występowanie zaostrzeń chorób płucnych, spadnie także zapotrzebowanie na stosowanie antybiotyków u pacjentów z mukowiscydozą. Na ten moment stoimy na stanowisku,
że prowadzona dotychczas fizjoterapia powinna
być kontynuowana. Obecnie w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii są prowadzone
badania kontrolowane na dużych populacjach,
których celem jest właśnie określenie, czy po
zastosowaniu modulatorów CFTR można zrezygnować z leczenia objawowego, a jeśli tak, to
z czego dokładnie i w jakim stopniu. 
•
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FINANSE I ZARZĄDZANIE

Szumowski: Na podwyżki
dla personelu mi wystarczy.
Problemem rosnące koszty stałe
Rozmowa z prof. Łukaszem Szumowskim została przeprowadzona w czasie
Forum Ochrony Zdrowia, które odbyło się w ramach XXXI Forum Ekonomicznego
w Karpaczu w dniach 6-8 września 2022 r.

PAULINA GUMOWSKA, JUSTYNA PRZYBYTEK-PAWLIK

Rynek Zdrowia: Pielęgniarki zatrudnione
w szpitalu, którym pan zarządza, skarżą się
na sposób szeregowania, od którego zależy
wysokość pensji minimalnej.
Prof. Łukasz Szumowski, były minister
zdrowia: Ustawa mówi wyraźnie, że zgodnie

z obowiązującą siatką płac płacimy za wymagane
kwalifikacje. To jest klarowne i tego się trzymamy. Poza tym jest to ustawa tylko o minimalnym
wynagrodzeniu, a więc dotyczy wyrównania tym,
którzy tego minimum nie osiągają. W Instytucie,
jeśli chodzi o pielęgniarki, mamy sytuację uni-

katową na tle innych zawodów medycznych. Po
pierwsze jest to bardzo liczna grupa, a po drugie
jest zróżnicowana pod względem posiadanych
tytułów i dyplomów. Z jednej strony mamy dużą
grupę pielęgniarek po liceach pielęgniarskich,
a z drugiej pielęgniarki po studiach wyższych,
które dopiero wchodzą do zawodu. Jedne i drugie wykonują tę samą pracę. I zgodnie z prawem
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muszą otrzymywać to samo wynagrodzenie. Dlatego też nie możemy zróżnicować na tym samym
stanowisku pielęgniarek w zależności od posiadanych kwalifikacji. Możemy natomiast zróżnicować stanowiska i to w Instytucie zrobiliśmy.
Określiliśmy jakie są wymagania na danym stanowisku. Od pielęgniarki oddziałowej, koordynującej wymagamy i wyższych studiów, i specjalizacji. Na stanowisku specjalistki określiliśmy
specjalizację albo doświadczenie powyżej 20 lat
pracy z pacjentami, co jest ukłonem w stosunku
do pielęgniarek, które są po liceach pielęgniarskich i świetnie pracują.

Łukasz Szumowski, były minister zdrowia,
o ustawie podwyżkowej

Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach
nigdy nie była najfortunniej
sformułowaną ustawą. Załącznik
o kwalifikacjach nie do końca przystaje
do struktury wykształcenia i umiejętności
w środowisku pielęgniarskim.
Fakt, że pielęgniarka ma dyplom
licencjata czy magisterium, nie oznacza,

Kto dziś narzeka w Instytucie?
To nie jest liczna grupa, bo jak już powiedziałem – objęliśmy podwyżkami również pielęgniarki, które nie mają wyższego wykształcenia
albo formalnie specjalizacji. I zaszeregowaliśmy
je do wyższej grupy, czyli specjalistek.
A ile pielęgniarek pracuje w Instytucie?
Około 400, bez specjalizacji i bez wyższego
wykształcenia jest ok. stu, z czego część weszła
do wyższej kategorii ze względu na staż pracy.
W takim razie skąd się biorą głosy, że pielęgniarki w Instytucie zostały źle potraktowane?
Nie wiem. Myślę, że tak jak wszędzie znajdą
się osoby, które są niezadowolone. W grupie tej
mogą być np. pielęgniarki, które mają specjalizacje inne niż wymagane przez nas w Instytucie.

że nabyła już umiejętności.
Ktoś, kto pracuje na OIOM-ie od 30 lat,
ma znacznie lepsze kompetencje niż

Bolesław Piecha uważa, że tak jak określamy płace minimalne, tak też powinniśmy
określić górną granicę zarobków lekarzy.
Taki pomysł krąży od lat. W czasie, gdy byłem
ministrem zdrowia, też się z nim mierzyłem.
Musimy zacząć realnie patrzeć na wynagrodzenia medyków. Mamy gigantyczne kominy płacowe. Różnice między specjalistami wynoszą po
kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. W niektórych krajach Unii Europejskiej są widełki
zarobków na danym stanowisku.

ktoś, kto przychodzi świeżo z dyplomem.
Pielęgniarki, ponieważ są największą
grupą zawodową w ochronie zdrowia,
są papierkiem lakmusowym,
który pokazuje, na ile mamy
dostosowanie do realiów.

zdrowia, są papierkiem lakmusowym, który pokazuje, na ile mamy dostosowanie do realiów.
Czy wystarczy panu na podwyżki?
Na podwyżki tak. Tych pieniędzy jest zdecydowanie więcej. Problemem są rosnące koszty
stałe: prądu, energii, drobnego sprzętu. Firmy
zrywają z nami kontrakty, płacą kary umowne i stają ponownie do przetargu z cenami
o 60-70% wyższymi. I tu jesteśmy na minusie.
W ubiegłym roku byliśmy w dużo lepszej sytuacji, bo wykonania były mniejsze, ale ilość „covidowych” pieniędzy była większa. W tym roku
pracujemy pełną parą, ilość zużywanego, drogiego sprzętu rośnie, ilość zużytej energii rośnie,
a ryczałt jest ten sam.

Jakie to specjalizacje?
Choroby wewnętrzne, kardiologia, anestezjologia, intensywna terapia, rehabilitacja. Więc
jeśli ktoś ma specjalizację z innej dziedziny, to
nie ma powodu, żeby był w siatce płac Instytutu
traktowany jako specjalista. Ale to nie jest liczna
grupa. Natomiast gdybyśmy zrobili odwrotnie,
to znaczy przekazali podwyżki zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i uzyskanymi dyplomami, niezależnie od tego, czy wymagamy, czy
nie wymagamy na tym stanowisku wyższego
wykształcenia, to niezadowolona grupa byłaby
zdecydowanie większa. Chodzi o pielęgniarki,
które pracują po 20, 30 lat, nie mają wyższych
studiów, a wykonują tę samą pracę co ich młodsze koleżanki.

Co pozwoliłoby się zbilansować pańskiemu
szpitalowi?
Uwzględnienie kosztów inflacyjnych. Wierzę,
że dzięki dodatkowym pieniądzom, które mają
popłynąć z MZ i NFZ, uda się to zrobić.

Czy zgadza się pan z opinią, że ustawa skłóca środowisko, zwłaszcza pielęgniarskie?
Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach nigdy nie była najfortunniej sformułowaną ustawą. Załącznik o kwalifikacjach nie do końca
przystaje do struktury wykształcenia i umiejętności w środowisku pielęgniarskim. Fakt, że
pielęgniarka ma dyplom licencjata czy magisterium, nie oznacza, że nabyła już umiejętności.
Ktoś, kto pracuje na OIOM-ie od 30 lat, ma
znacznie lepsze kompetencje niż ktoś, kto przychodzi świeżo z dyplomem. Pielęgniarki, ponieważ są największą grupą zawodową w ochronie

Filip Nowak w wywiadzie dla Rynku Zdrowia powiedział niedawno, że wybierając taką, a nie inną drogę przekazywania
pieniędzy na podwyżki, wiadomo było, że
będą problemy, ale trzeba je przejść, żeby
uniknąć ich w przyszłości. Zgadza się pan
z taką narracją?
Taka droga przekazywania podwyżek jest
sensowniejsza i lepsza dla systemu, ale rzeczywiście rodzi problemy, o których tutaj rozmawiamy. Myślę, że dyskusja na temat podwyżek
w ogóle pójdzie w innym kierunku. Coraz więcej
pielęgniarek chce przejść na kontrakty, co moim
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zdaniem jest najzdrowszą formą propozycji dla
ambitnych pielęgniarek, które chcą się rozwijać
i chcą pracować na swoich zasadach. Kontrakty
też będą się zmieniać. Już teraz w Instytucie zawieramy w nich zapisy, które dają pracownikom
poduszkę socjalną.

Polska sytuacja psuje rynek?
To powoduje, że w niektórych przypadkach
stawki miesięczne są po prostu zawyżone.
Czy pana zdaniem zarobki w publicznej
ochronie zdrowia są alternatywą dla pracy w prywatnym systemie?
Myślę, że praca w prywatnym sektorze zawsze
będzie kusząca.
Pański następca, Adam Niedzielski, niedawno już po raz czwarty został medialnie
zdymisjonowany. Pan też będąc ministrem
zdrowia, musiał mierzyć się z regularnymi
dymisjami, zwłaszcza w okresie, gdy opisywane były kolejne afery z pańskim udziałem. Da się efektywnie zarządzać resortem
zdrowia w ciągłej niepewności?
Po pierwsze: z całym szacunkiem dla zawodu
dziennikarza i mediów, ale to nie one rządzą
państwem. Myślę, że pan minister Niedzielski
trochę się przyzwyczaił do tych „publicznych”
dymisji. A odpowiadając na pytanie, czy da się
efektywnie zarządzać mimo doniesień medialnych: da się. Ministrowie wiedzą, czy są na krótkiej ławce, czy nie.
Przecieki medialne nie biorą się znikąd. Dlaczego Adam Niedzielski jest tak niepopularnym ministrem?
A jest niepopularnym ministrem? Powiedziałbym, że jest wręcz odwrotnie. Chociaż oczywiście
nigdy stanowisko ministra zdrowia nie było stanowiskiem szczególnie popularnym. Natomiast
ja nie widzę dzisiaj powodu, żadnej sytuacji, która byłaby zagrożeniem dla systemu. Wszystko
to jakoś działa.
No właśnie: jakoś.
System nie działa idealnie, ale żaden system opieki zdrowotnej na świecie nie działa
tak, jak byśmy tego oczekiwali. Przeszliśmy
przez trudne momenty, system się nie zawalił.
A pogłoski o dymisji ministra Niedzielskiego
są pogłoskami. 
•
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Międz ynarodowe Centrum
Kongresowe i Spodek, Katowice
W yjątkowe miejsce na w yjątkową konferencję
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
wraz ze Spodkiem tworzą wyjątkowy kompleks na
mapie miejsc dedykowanych wydarzeniom w Polsce.
Oba obiekty wyróżniają oryginalne wnętrza, użyteczny design oraz nieskończone możliwości aranżacji.
MCK przeznaczone jest dla 15 000 użytkowników
i w połączeniu z sąsiadującym Spodkiem stanowi
jedną z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych w kraju.

Zróżnicowany potencjał

W Międzynarodowym

obiektów:

Centrum Kongresowym

- sala w ielo f unkc y jna

i Spodku zrealizowano m.in.:

o po w ier zchni 8 10 0 m 2
- 3 sale balo w e
- sala aud y tor y jna dla 5 7 0
osób
- 2 6 sal kon f er enc y jn y ch
r óżnej w ielko ś ci
- or y ginalne hole i f o y er
doskona ł e do or ganiza cji
bank ie tó w, gali i s tr e f
w y po c z y nk u
- możli w o ś ć zor ganizo w ania
koncer tu w Spodk u dla
uc zes tnikó w kongr esu
- sale w Spodku umożliwiające
st worzenie stref y VIP

- X X I Mi ę dz y nar odo w y Kongr es
P olsk ie go To w ar z y s t w a
Kar diolo gic zne go
- 45. Zjazd P s y chia tr ó w
P olsk ich
- 3 ed y cje Kongr esu P olsk ie go
To w ar z y s t w a Ur olo gic zne go
- 4 0., 4 1. i 4 2. O gólnopolsk ie
Dni Endoskopo w e
- 3 ed y cje Heal th Challenges
C ongr ess
- 3 4 . Zjazd P olsk ie go
To w ar z y s t w a P edia tr y c zne go
- Zjazd Okulistów Polskich 20 18
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