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N
ie sprawdziły się wizje, że z powodu fali omikro-
nu będą w Polsce umierać dziennie tysiące osób. 
Powód do  optymizmu byłby większy, gdyby nie 
to, że od początku pandemii mamy już ponad 200 

tys. nadmiarowych zgonów. Co poszło nie tak, że jesteśmy 
w światowej czołówce pod względem liczby zgonów na milion 
mieszkańców? Nie da się tego usprawiedliwić tylko niższym 
poziomem zaszczepienia się, nieprzestrzeganiem reguł DDM 
(dystans, dezynfekcja, maseczka) ani słynnym „genem nie-
posłuszeństwa”.

Jeszcze przed pandemią żyliśmy krócej niż mieszkańcy Eu-
ropy Zachodniej. Gorzej się odżywiamy, jesteśmy mniej aktywni 
fizycznie, częściej palimy papierosy, żyjemy w bardziej zanie-
czyszczonym środowisku. Ale czy naprawdę tak musi być? Czy tu 
też „gen nieposłuszeństwa” podpowiada nam, żeby nie korzystać 
z naprawdę świetnych, wysokiej jakości i bezpłatnych programów 
profilaktycznych, choćby wczesnego wykrywania nowotworów? 
Od lat toczą się debaty, jak nakłonić Polaków do profilaktyki, 
nikt nie potrafi tego zrobić skutecznie. Od lat nie udaje się też 
pokonać bariery niemożności zorganizowania koordynowanej 
opieki: nad chorymi na nowotwory, niewydolność serca lub 
cukrzycę, choć wszyscy wiedzą, że to się opłaca, bo pacjent żyje 
dłużej, a budżet oszczędza.

„Mamy tendencję do tłumaczenia braku działań pandemią. 
Musimy z tym skończyć” – mówi prof. Przemysław Mitkowski, 
prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jaskółki nadziei 
są. Jest Plan dla chorób rzadkich, wiele nowoczesnych leków zna-
lazło się w refundacji. Niezależnie od tego, czy omikron spowoduje 
ostatnią falę pandemii, czy pojawią się kolejne, to najwyższy czas, 
by działać: wprowadzić do szkół edukację o zdrowiu, zadbać o to, 
żeby dzieci w Polsce zamiast na pierwszym miejscu niechlubnych 
statystyk otyłości były na pierwszych miejscach pod względem 
aktywności fizycznej. Wprowadzić sieć onkologiczną, koordyno-
wane programy leczenia, przyjrzeć się, jakie leki warto wprowa-
dzić do naszego systemu refundacyjnego, żebyśmy dłużej żyli. 
Współczesna medycyna daje takie szanse, jeśli nie zapomnimy, 
że nawet najlepsza opieka medyczna i najbardziej nowoczesne 
leki nie wyleczą nas, jeśli o zdrowie nie zadbamy sami.

„Nie wiem, czy osoby, które namawiają do nieszczepienia się, 
wykonały jakąś pracę mentalną, żeby nie widzieć. Niemożliwe, 
żeby ktoś przeszedł przez oddział covidowy jesienią ubiegłego 
roku, zobaczył to, co się tam działo, i z premedytacją namawiał 
ludzi, żeby się nie szczepili” – mówi prof. Anna Piekarska. Od-
powiedzialność: za słowa, ale też za życie – swoje, innych – to 
najważniejsze wyzwanie na 2022 rok. 
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POTRZEBNE SĄ 
CANCER 
UNITY

Bezwzględnie konieczne jest wprowa-
dzenie ośrodków kompleksowego 

postępowania diagnostyczno-terapeu-
tycznego (cancer unitów). Powinno to 
nastąpić już w 2022 r. Jest wiele dowo-
dów na to, że wyniki leczenia w ośrodkach 
kompleksowych są lepsze, a także bardzo 

opłacalne pod względem ekonomicznym. 
Ośrodki kompleksowego postępowania 
powinny koordynować działania pro-
filaktyczne i opiekę rehabilitacyjną. 
Bardzo istotne jest, aby te ośrodki 
tworzyły wytyczne oraz monitorowały 
jakość postępowania i wyniki. Obecnie 
wszystkie środowiska specjalistyczne 
zaangażowane w opiekę nad chorymi 
na nowotwory są zgodne w kwestii or-
ganizowania ośrodków kompleksowego 
postępowania.

W ostatnich latach wyraźnie poprawił 
się zakres możliwości stosowania nowo-
czesnych leków przeciwnowotworowych. 
Niektóre programy lekowe zawierają 
praktycznie wszystkie pozycje zawarte 
w wytycznych postępowania (np. program 
leczenia chorych na czerniaki i niedrob-
nokomórkowego raka płuca). Inne pro-
gramy (np. rak piersi i rak jelita grubego) 
wymagają stosunkowo niewielkich uzu-
pełnień. Istnieją jednak programy, które 
wymagają bardzo istotnego uzupełnie-
nia – przykładem są programy leczenia 
chorych na raka nerkowokomórkowego 
i wątrobowokomórkowego, gdzie dostęp-
ne leki nie zapewniają właściwego postę-
powania. Uważam również, że programy 
lekowe powinny w możliwie największym 
stopniu uwzględniać zasadę komplekso-
wości postępowania.

Jakie są największe wyzwania na 2022 r. po 
opadnięciu piątej fali COVID? CO JEST W TYM ROKU 

NAJWAŻNIEJSZE DLA PACJENTÓW, JAKIE ZMIANY SĄ 

NAJPILNIEJSZE, jeśli chodzi o dostęp do leków?

Priorytety 
post-COVID

Jest wiele dowodów na to, że wyniki leczenia 
w ośrodkach kompleksowych są lepsze,  

wprowadzenie cancer unitów jest konieczne 
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SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

3. Zmiany organizacyjne: warto przesu-
wać leki z programów lekowych do bardziej 
powszechnego użycia, np. do katalogu che-
mioterapii (w przypadku onkologii). Druga 
rzecz: tam, gdzie jest to tylko możliwe, re-
komendowałbym rezygnację z hospitalizacji 
na rzecz procedur jednodniowych lub am-
bulatoryjnych. Jest to zresztą jednym z po-
stulatów m.in. środowiska onkologicznego.

4. Jeśli chodzi o konkretne decyzje re-
fundacyjne, to warto patrzeć na priorytety 
zdrowotne Polski. To m.in. onkologia, dla-
tego należy wprowadzić zmiany, o których 
wspomniałem. Drugim priorytetem jest 
kardiologia, zastanowiłbym się więc, czy 
nie zrefundować trzech leków, których sto-
sowanie ewidentne przedłuża życie (i są 
na to dowody). To nie będzie mały koszt 
dla budżetu, nie mamy jednak aż tak wielu 
leków kardiologicznych (a jednocześnie dia-
betologicznych, nefrologicznych), co do któ-
rych są tak twarde dowody na przedłużenie 
życia. Obszarem priorytetowym zaczyna 
być też neurologia: dokonuje się tu ogrom-
ny postęp dzięki dostępowi do leków np. 
w chorobach neurodegeneracyjnych. Ko-
lejnym priorytetem są też choroby rzadkie. 
Decyzje refundacyjne będzie jednak łatwiej 
podejmować, jeśli uda się znowelizować 
ustawę refundacyjną.

5. Dzieje się wiele rzeczy, którym… 
bym nie przeszkadzał. Dzięki Ustawie 
o zawodzie farmaceuty i związanej z nią 
opiece farmaceutycznej farmaceuci stali 
się pełnoprawnymi uczestnikami syste-
mu ochrony zdrowia i zyskali znacznie 
więcej możliwości: mogą kwalifikować 
na szczepienie, szczepić, wykonywać te-
sty w kierunku COVID-19, udzielać porad 
z zakresu opieki farmaceutycznej. Apteki 
odgrywają coraz ważniejszą rolę w syste-
mie ochrony zdrowia i warto takie zmiany 
wspierać. W okresie epidemii było to nie-
ocenione, ponieważ apteki przez cały okres 
były otwarte. Drugim obszarem, którego 
rozwój powinniśmy wspierać, jest infor-
matyzacja ochrony zdrowia. To nie tylko 
e-recepta, która doskonale się sprawdziła, 
ale też e-skierowanie, elektroniczna doku-
mentacja medyczna. Dalsza informatyzacja 
systemu ochrony zdrowia jest konieczna 
m.in. ze względu na konieczność lepszego 
wykorzystania danych sprawozdawczych 
oraz dokumentacji medycznej, stworzenia 
rejestrów, monitorowania compliance, czyli 
stosowania się pacjenta do zaleceń lekarza.

Prof. MARCIN CZECH, prezes 
Polskiego Towarzystwa 
Farmakoekonomicznego, 
wiceminister zdrowia 
w latach 2017-2019: 

5 PRIORYTETÓW 
W POLITYCE 
LEKOWEJ

Mógłbym zaznaczyć, że warto byłoby 
zrefundować określoną terapię; myślę 

jednak, że listę priorytetów warto zacząć 
„od góry”. I tak:

1. Zaktualizowałbym dokument Poli-
tyka lekowa państwa. Obecny obowiązuje 
do 2022 r. Jeśli chcemy, by nowy dokument 
obowiązywał od 2023 r., trzeba już teraz za-
cząć go przygotowywać. Obecny wymaga 
częściowych zmian. Tylko jeden przykład: 
nie ma w nim mowy o terapiach genowych 
ani komórkowych, gdyż w 2017 r., gdy go 
tworzyliśmy, dopiero zaczynały się pojawiać 
pierwsze tego typu terapie i nie było wia-
domo, kiedy będą w Polsce. Obecnie takich 
terapii jest coraz więcej, są coraz szerzej 
stosowane, powoli zaczynają pojawiać się 
też w Polsce.

2. Konieczna jest nowelizacja ustawy 
refundacyjnej. Niezbędne są m.in. zmiany 
umożliwiające ministrowi zdrowia swo-
bodniejsze podejmowanie decyzji, np. doty-
czących programów lekowych. Gdyby w ra-
mach nowelizacji pojawiły się mocno sporne 
punkty, co do których nie ma zgody środo-
wiska, to uważam, że warto je jeszcze pozo-
stawić do dyskusji, nowelizując te punkty 
ustawy, które są najważniejsze z punktu 
widzenia procesów refundacyjnych.

Prof. PRZEMYSŁAW 
MITKOWSKI, prezes 
Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego: 

CZEKAMY 
NA TERAPIE 
WYDŁUŻAJĄCE 
ŻYCIE

Mamy tendencję tłumaczenia braku 
działania pandemią. Musimy z tym 

skończyć, bo świat i inne problemy rów-
nież istnieją. W Polsce mamy ok. 200 tys. 
nadmiarowych zgonów, z czego połowa 
jest wynikiem chorób przewlekłych, które 
możemy i powinniśmy lepiej leczyć.

Warto rozważyć zdjęcie limitów na pro-
cedury kardiologiczne, zarówno w kardiolo-
gii interwencyjnej, jak i elektroterapii oraz 
elektrofizjologii. Druga rzecz: potrzebne 
byłoby wprowadzenie terapii, które po-
prawiają rokowanie u chorych kardiolo-
gicznych, np. w niewydolności serca. Warto 
byłoby też zliberalizować niektóre zapisy 
programów lekowych, żeby więcej osób 
mogło skorzystać z nowych technologii 
i nowych leków. Trzeba również objąć re-
fundacją nowe leki poprawiające rokowanie 
choćby w niewydolności serca. W ubiegłym 
roku refundację uzyskało wiele cząsteczek 
w onkologii. To bardzo dobrze, jednak warto 
pamiętać, że śmiertelność w niewydolności 
serca nie jest mniejsza niż w chorobach 
onkologicznych. Zgony kardiologiczne są 
pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. My, 
lekarze, czulibyśmy się o wiele bardziej 
komfortowo, gdybyśmy mogli zaoferować 
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pacjentom terapie, które są dla nich najko-
rzystniejsze, gdyż zmniejszają ryzyko ho-
spitalizacji i zgonu, poprawiają rokowanie 
i wydłużają życie. 

BARBARA JAGIELAK, 
wiceprezes zarządu PZPPF 
– Krajowi Producenci Leków: 

PACJENCI 
NIE MOGĄ ZOSTAĆ 
BEZ LEKÓW

Jednym z największych wyzwań w czasie 
pandemii jest zapewnienie bezpieczeń-

stwa lekowego, gdyż pacjenci nie mogą 
pozostać bez leków, a wielu przyjmuje je 
na stałe z powodu chorób przewlekłych. 
W czasie pandemii przed producentami 
stanęły ogromne wyzwania związane z za-
gwarantowaniem dostępu do leków: wzra-
stały ceny substancji czynnych do produkcji 
leków (API), koszty transportu, ze względu 
na zamykanie granic i lockdowny wielokrot-
nie istniało ryzyko przerwania łańcuchów 
dostaw. Polskie firmy są odpowiedzialne 
społecznie. Mimo pandemicznego kryzysu 
i utrudnień nie zaprzestaliśmy produkcji 
leków, które są najbardziej potrzebne pa-
cjentom. Nie zawsze jest ona najbardziej 
opłacalna, jednak zarządy firm w poczuciu 

odpowiedzialności podejmowały decyzje, 
by  wytwarzać przede wszystkim leki 
niezbędne i ratujące życie. To ogromny 
wysiłek organizacyjny i finansowy. Jeżeli 
mówimy, że bezpieczeństwo lekowe jest 
ważne – a zdajemy przecież sobie sprawę, 
że kryzysy mogą się powtarzać – to musimy 
wytwarzać więcej leków w Polsce. Rząd, 
chcąc znacznie zwiększyć ich produkcję 
w naszym kraju, musiałby wprowadzić 
szeroki pakiet udogodnień i zachęt dla firm. 
Jeśli zaś chce, żebyśmy się rozwijali powoli, 
w swoim tempie, to musi zostać zmieniona 
ustawa refundacyjna tak, żebyśmy mieli 
zagwarantowane stabilne warunki dzia-
łalności gospodarczej i możliwość zapla-
nowania swoich budżetów. Jednym słowem 
gwarancję cen ustawowych. To minimum 
konieczne do rozwoju i wykorzystania 
pełnego potencjału branży. 

W pierwszej kolejności należałoby stwo-
rzyć listę leków ratujących życie i zdrowie, 
które powinny być produkowane w Polsce. 
Być może nie uda się wszystkiego tak zor-
ganizować, by wszystkie faktycznie były 
wytwarzane w Polsce, można jednak w tym 
zakresie współpracować z innymi kraja-
mi Europy. Jest też szansa, by odtworzyć 
w naszym kraju produkcję API – substancji 
czynnych do produkcji leków. Wymaga to 
jednak decyzji rządu, współpracy minister-
stwa rozwoju z ministerstwem zdrowia.

Ceny leków w Polsce są jednymi z najniż-
szych w Europie i dlatego ich dalsze obniżki 
byłyby hamulcem rozwoju branży. Trudno 
inwestować i rozwijać się w sytuacji, gdy 
ceny leków co kilka lat spadają, a koszty 
ich wytwarzania rosną. Rząd musi podjąć 
decyzję, czy korzystniej jest zapłacić więcej 
za lek wyprodukowany w Polsce, co zagwa-
rantuje nie tylko strategiczne bezpieczeń-
stwo kraju, ale także rozwój gospodarczy 
i wzrost zatrudnienia, czy w imię doraźnych 
oszczędności kupować najtańsze leki z Azji, 
inwestując w rozwój tamtejszych gospoda-
rek i liczyć na to, że w razie kryzysu ktoś leki 
do Polski dostarczy. 

Ceny leków w Polsce są jednymi z najniższych 
w Europie i  dlatego ich dalsze obniżki byłyby 

hamulcem rozwoju branży
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STANISŁAW MAĆKOWIAK, 
prezes Federacji Pacjentów 
Polskich: 

ZMIANY 
W LECZENIU 
CHORÓB 
RZADKICH

Bardzo się cieszę, że w tej – wydawa-
łoby się – niemożności, jeśli chodzi 

o zmiany w naszym systemie ochrony 
zdrowia, tak wiele ostatnio się udało 
w kwestii chorób rzadkich. Plan dla chorób 
rzadkich został uchwalony po 12 latach 
prac; to ważne zmiany ustawowe, które 
w dużej mierze mogą zmienić sytuację 
pacjentów. Jeśli chodzi o  priorytety 
na 2022 r., to chciałbym, żeby przede 
wszystkim były realizowane zapisy Planu. 
Już rozpoczęliśmy nad tym prace, przede 
wszystkim z zakresu e-zdrowia: ruszyły 
prace nad tworzeniem „paszportów” dla 
osób z chorobami rzadkimi (dzięki temu 
każdy lekarz będzie wiedział, na jaką 
chorobę rzadką cierpi pacjent i jak mu 
pomóc) oraz nad stworzeniem portalu 
poświęconego chorobom rzadkim.

Priorytety na 2022 r. to na pewno zmia-
ny organizacyjne, których celem jest stwo-
rzenie sieci centrów diagnostyczno-leczni-
czych dla chorób rzadkich. Chcemy, żeby 
powstała sieć ośrodków spełniała wszyst-
kie kryteria certyfikacyjne i akredytacyjne, 
a do tego niezbędne jest m.in. właściwe 
finansowanie. Powinny być stworzone 

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

„ścieżki” leczenia, żeby pacjent z chorobą 
rzadką wiedział, jak i gdzie powinien być 
zdiagnozowany, zaopiekowany i leczony. 
Niezwykle ważne jest takie zorganizowa-
nie systemu diagnostyki, aby ostatecznie 
wyeliminować wieloletnią tzw. odyseję 
diagnostyczną. Zależy nam zwłaszcza 
na rozwoju diagnostyki genetycznej, jako 
że 80 proc. chorób rzadkich ma podłoże 
genetyczne i w wielu przypadkach może 
ona przyspieszyć postawienie prawidłowej 
diagnozy. 

Ważne jest też stworzenie zaleceń i re-
komendacji leczenia. Wiemy, że chorób 
rzadkich jest zdiagnozowanych i opisanych 
ponad 8 tys. i stworzenie takich ścieżek dla 
wszystkich wymaga czasu, jednak należy 
nad tym pracować i w pierwszym okresie 
opracować zalecenia dla jednostek dobrze 
poznanych i dotykających większych grup 
pacjentów. Kolejnym priorytetem jest po-
prawa dostępu pacjentów z chorobami 
rzadkimi do leków i technologii medycz-
nych finansowanych ze środków publicz-
nych. Z uwagi na ten priorytet niezmiernie 
ucieszyła mnie wypowiedź wiceministra 
Macieja Miłkowskiego, który stwierdził, 
że terapie w chorobach populacyjnych 
zostały już w dużej mierze zrefundowane, 
a teraz czas na choroby rzadkie.  

Gdy porównujemy sytuację polskich 
pacjentów z chorobami rzadkimi do sy-
tuacji pacjentów w innych krajach, to 
słyszymy czasem wypowiedzi, że dzieli 
nas przepaść. Z drugiej strony zauważa-
my, jak wiele się zmieniło. Porównując 
sytuację sprzed kilkunastu lub nawet 
kilku lat, widzimy ogromne pozytyw-
ne zmiany. Wiele jednak warto jeszcze 
zmienić, bo Polska nie jest już biednym 
krajem, pacjenci z chorobami rzadkimi 
w Polsce nie są pacjentami „gorszymi” 
niż pacjenci w Niemczech lub Francji. 
To tylko kwestia tego, jak wiele środków 
z naszego PKB przeznaczymy na ochronę 
zdrowia i jak ją zorganizujemy. Cieszę 
się, że choroby rzadkie zostały uznane za 
jeden z priorytetów polityki zdrowotnej. 
W pewnych aspektach jesteśmy w awan-
gardzie Europy: myślę tu np. o systemie 
badań przesiewowych noworodków. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy 
w awangardzie Europy byli także pod 
innymi aspektami opieki nad osobami 
z chorobami rzadkimi. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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J
edna osoba co cztery minuty, 
16  osób w ciągu godziny – tylu 
Polaków umiera na niewydolność 
serca, najczęstszą przyczynę zgo-

nów w Polsce. Rocznie to ponad 142 tys. 
osób, spośród których u ponad 40 tys. ta 
choroba jest bezpośrednią przyczyną zgonu. 
Tyle statystyki.

A ludzkie historie? Pan Marcin, 55 lat: 
praca była jego największą pasją. Po kolej-
nym pobycie w szpitalu z powodu pogorsze-
nia się stanu zdrowia musiał zrezygnować 
z  uczenia w podstawówce – nie miał już siły 
zajmować się dziećmi. Z radosnej, pełnej 
życia, zarażającej entuzjazmem osoby stał 
się człowiekiem smutnym i stroniącym od 
innych. Oprócz niewydolności serca ma 
też depresję.

Pani Asia, 43 lata: pracująca mama trzech 
chłopców w wieku dojrzewania. Wiecznie 
zabiegana, pomiędzy robieniem zakupów 
a  spotkaniami w szkole nie ma czasu o siebie 
zadbać – najważniejsze są dla niej dzieci. 
Zrezygnowała z wizyty u lekarza pomimo 
dokuczającego jej bólu w klatce piersiowej 
ze względu na wywiadówkę syna. Do lekarza 
zabrała ją wieczorem karetka.

Pan Maciej, 50 lat: zaangażowany poli-
tycznie prawnik, po pracy udzielał bezpłat-
nych porad osobom, które nie mogły sobie 
pozwolić na zapłacenie. Pracy zawodowej 
poświęcał cały swój czas, zaniedbując rodzi-
nę i zdrowie. Już nigdy nikomu nie pomoże. 
Zmarł na niewydolność serca.

Wszystkie trzy historie przeczą jednemu 
z mitów: że na niewydolność serca choru-
ją tylko osoby starsze. To prawda, chorują 
starsi, ale to także choroba młodych, którzy 
mają pracę, rodzinę, dzieci.

POSZKODOWANI NIE TYLKO PRZEZ 
PANDEMIĘ
Jeszcze przed epidemią COVID-19 Polska 
zajmowała niechlubne pierwsze miejsce 
spośród wszystkich krajów OECD, jeśli 
chodzi o liczbę hospitalizacji z powodu 

niewydolności serca (liczba hospitalizacji 
w Polsce przewyższała ponad 2,5 razy prze-
ciętną dla tej grupy krajów). W przypadku 
niewydolności serca każdy pobyt w szpitalu 
jest spowodowany zaostrzeniem choroby, 
pogorszeniem stanu zdrowia, którego nie 
udaje się inaczej opanować.

Co się stało z tymi chorymi podczas 
pandemii, kiedy ograniczono liczbę osób 
przyjmowanych do szpitali? Stan części 
pacjentów jeszcze bardziej się pogorszył, 
część zmarła: to są właśnie te nadmiarowe 
zgony, do których by nie doszło, gdyby nie 
brak właściwej opieki. – Wiele szpitali wie-

loprofilowych zostało zamienionych na co-
vidowe. Jeśli znajdowały się w nich oddziały 
kardiologiczne, to skupiały się wyłącznie 
na leczeniu osób zakażonych COVID-19 
z  problemami kardiologicznymi. Przez to 
nie leczyły chorych przewlekle, którzy nie 
mieli koronawirusa. Często ci pacjenci pozo-
stawali bez opieki, gdyż w innych ośrodkach 
kolejki znacznie się wydłużyły. W pande-
mii ucierpieli wszyscy chorzy na choroby 
przewlekłe, ale jak widać w statystykach, 
bardzo mocno dotknęła ona pacjentów kar-
diologicznych – mówi prof. Przemysław 
Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa 

Ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów to bilans dwóch lat pandemii COVID-19 
w Polsce. Poza COVID-19 NAJWIĘCEJ OSÓB ZMARŁO Z POWODU CHORÓB 

KARDIOLOGICZNYCH, W TYM NIEWYDOLNOŚCI SERCA. Powodem jest złe leczenie.

16 osób na godzinę
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KARDIOLOGIA  NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Kardiologicznego. – Jeśli pacjent miał po-
zytywny test w kierunku koronawirusa, to 
odraczano zabiegi, których wykonywanie 
w danym momencie nie było niezbędne. 
Personel medyczny był kierowany do pracy 
w szpitalach tymczasowych, mniejszą licz-
bą osób musieliśmy zapewnić pacjentom 
opiekę kardiologiczną. Podobnie jest teraz, 
dlatego nie ma możliwości zajmowania się 

wszystkimi chorymi, którzy tego potrze-
bują. A przecież jeszcze przed pandemią 
były kolejki do planowych procedur kar-
diologicznych – podkreśla prof. Mitkowski.

Lekarze obawiają się, że w najbliższym 
czasie ta sytuacja jeszcze się pogorszy, dlate-
go apelują, żeby intensyfikować akcję szcze-
pień przeciw COVID-19, obawiając się, że 
kolejna fala spowoduje dalsze ograniczenia 
w udzielaniu pomocy innym pacjentom.

CZTERY FILARY FARMAKOTERAPII
Od lat zarówno kardiolodzy, jak i orga-
nizacje pacjenckie skupiające chorych 

z  niewydolnością serca apelują o zmiany. 
W Polsce brakuje kompleksowej opieki nad 
tymi pacjentami (od lat postulowany jest 
program KONS, czyli koordynowanej opie-
ki nad chorymi z niewydolnością serca), 
a  także efektywnej farmakoterapii, która 
jest podstawą leczenia niewydolności serca. 
– Opublikowane w 2021 r. zalecenia Euro-
pejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
wyraźnie mówią, że leczenie tych chorych 
opiera się na czterech podstawowych gru-
pach leków. Niestety, dwie spośród nich 
nie są w Polsce refundowane, a większość 
pacjentów nie jest w stanie sobie pozwolić 
na ich zakup i przewlekłe stosowanie – mó-
wi prof. Mitkowski.

Brakujące leki to sakubitryl/walsartan, 
który w zaleceniach znajduje się od 2016 r., 
oraz flozyny, które w zaleceniach znalazły 
się od 2021 r. ( już wcześniej były zalecane 
u  chorych z cukrzycą i niewydolnością ser-
ca). Badania jednoznacznie wskazują, że ich 
stosowanie nie tylko wyraźnie zmniejsza 
konieczność hospitalizacji, gdyż zapobiega 
zaostrzeniom choroby, ale także wydłuża 
życie. – Flozyny to bardzo ważna grupa le-
ków. Gdybyśmy mogli zastosować łącznie 
cztery filary leczenia niewydolności serca, to 
w ciągu roku liczba hospitalizacji z powodu 
niewydolności serca spadłaby o 30-40 proc. 
To szczególnie ważne w dobie pandemii 
COVID-19 – podkreśla prof. Jarosław Kaź-
mierczak, krajowy konsultant w dziedzinie 
kardiologii, który o refundację dapagliflozy-

ny w niewydolności serca występował, za-
nim jeszcze uzyskała w Europie rejestrację 
w tym wskazaniu. Obecnie są już w Euro-
pie zarejestrowane dwie flozyny w leczeniu 
niewydolności serca (bez towarzyszącej 
cukrzycy) – dapagliflozyna i empagliflozyna, 
żadna nie jest jednak w Polsce refundowa-
na. – Chcielibyśmy móc zastosować flozyny 
u  wszystkich pacjentów z niewydolnością 
serca z obniżoną frakcją wyrzutową, jeśli 
nie mają przeciwwskazań. Z utęsknieniem 
czekam, aż te leki będą refundowane i nasi 
pacjenci będą mogli sobie na nie pozwolić 
– mówi dr Marta Kałużna-Oleksy, kardio-

log, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z  Niewydolnością Serca.

Prof. Przemysław Mitkowski mówi 
wprost, że „zazdrości” skuteczności onko-
logom, którym udało się przekonać mini-
sterstwo zdrowia do wprowadzenia wielu 
leków dla chorych na nowotwory. – To 
bardzo dobrze, jednak warto pamiętać, że 
śmiertelność w niewydolności serca nie jest 
mniejsza niż w chorobach onkologicznych! 
Jako lekarze czulibyśmy się o wiele bardziej 
komfortowo, gdybyśmy mogli zaoferować 
pacjentom terapie, które są dla nich naj-
korzystniejsze, gdyż zmniejszają ryzyko 
hospitalizacji i zgonu, poprawiają rokowa-
nie, wydłużają życie – mówi prof. Mitkowski.

Skuteczne leczenie chorób przewlekłych, 
w tym niewydolności serca, jest ważne za-
wsze, ale szczególnie w okresie epidemii 
COVID-19, gdyż chory dobrze i skutecznie 
leczony lepiej się broni przed ciężkim prze-
biegiem COVID-19.

Niedawno przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeń pacjentów zrzeszonych 
w ramach Porozumienia Organizacji Kar-
diologicznych kolejny raz zaapelowali do 
ministra zdrowia o refundację nowych czą-
steczek w niewydolności serca. – Apelujemy 
o refundację flozyn, nowoczesnego leczenia 
niewydolności serca, które redukuje licz-
bę hospitalizacji, ryzyko śmierci i wydłuża 
życie pacjenta, oraz o stworzenie systemu 
kompleksowej opieki, która pozwoli prze-
nieść ciężar leczenia chorych z niewydol-

nością serca z lecznictwa szpitalnego do 
opieki ambulatoryjnej – napisali w apelu.

Podczas debaty „Wprost” w grudniu 
2021 r. wiceminister Maciej Miłkowski mó-
wił, że ma nadzieję, iż już niedługo będzie 
możliwe kompleksowe podejście: dobra 
organizacja leczenia i dostęp do nowych 
leków. Pacjenci wciąż na to czekają. Tylko 
że w ciągu każdej godziny 16 z nich umiera. 
Część mogłaby żyć, gdyby miała dobrą opie-
kę i leki, które są w zasięgu ręki. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Badania jednoznacznie wskazują, że stosowanie 
flozyn zmniejsza konieczność hospitalizacji, gdyż 

zapobiega zaostrzeniom choroby, oraz wydłuża życie 
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B
ardzo wysoka liczba nadmiaro-
wych zgonów w Polsce (przez 
dwa lata trwania pandemii to 
już ok. 200 tys. osób) jest nie 

tylko spowodowana COVID -19, ale też 
problemami z dostępnością do lekarzy, 
a także tym, że jako społeczeństwo je-
steśmy bardziej chorzy niż mieszkańcy 
Europy Zachodniej. Gorzej leczymy 
choroby przewlekłe, które skracają życie, 
takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca 
typu 2, niewydolność serca. Długość życia 
Polaków, która była krótsza o kilka lat 
od długości życia mieszkańców Europy 
Zachodniej, w okresie pandemii skróciła 
się jeszcze o ponad rok. Ucierpieli wszyscy, 
jednak najbardziej pacjenci z chorobami 
przewlekłymi, którzy nie są optymalnie 
leczeni.

ALARMUJĄCE DANE
Cukrzyca nie musi skracać życia: pod wa-
runkiem jednak że jest dobrze leczona, 
czyli przez większość czasu poziom cu-

kru jest wyrównany i nie niszczy naczyń 
krwionośnych. U przeważającej liczby 
chorych w XXI wieku jest to możliwe: 
jeśli pacjent stosuje się do zasad zdrowego 
odżywiania, jest aktywny fizycznie, mo-
nitoruje poziom glukozy i przyjmuje leki.

Niestety, statystyki z okresu pandemii 
pokazują odwrotny trend: chorzy na cu-
krzycę znaleźli się – po chorych kardio-
logicznie – na drugim miejscu na czarnej 
liście „nadmiarowych” zgonów w 2020 r. 
w Polsce. Liczba zgonów wśród chorych 
na cukrzycę wzrosła o 15,9 proc. Danych 
za 2021 r. jeszcze nie ma, jednak zapewne 
będą podobne. – Te statystyki wskazują, 
że jedna trzecia zmarłych z powodu CO-
VID-19 to osoby z cukrzycą. Wiele było 
też nadliczbowych zgonów z powodu cu-
krzycy. Pandemia bardzo źle wpłynęła 
na pacjentów, szczególnie mających po-
wikłania i niewyrównany poziom glukozy 
– mówi Anna Śliwińska, prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków.

Czynnikami ryzyka są nieoptymalne 
wyrównanie cukrzycy i powikłania, z któ-
rych najczęściej występują powikłania 
kardiologiczne i nefrologiczne. – Zawsze 
trzeba dbać o dobre wyrównanie cukrzycy, 
jest to jednak szczególnie ważne w sytu-
acji takiego zagrożenia, w jakim dziś się 
znajdujemy, związanego z epidemią CO-
VID-19 – mówi prof. Dorota Zozulińska-
-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzy-
stwa Diabetologicznego. – Źle wyrównana 
cukrzyca zwiększa ryzyko ciężkiego prze-
biegu COVID-19, hospitalizacji, pobytu 
na oddziale intensywnej terapii, a także 
zgonu. Obniża mechanizmy obronne orga-
nizmu – potwierdza prof. Grzegorz Dzida 
kierujący Kliniką Chorób Wewnętrznych 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

KONIECZNE WŁAŚCIWE 
MONITOROWANIE I LECZENIE
Po to żeby cukrzyca była dobrze wyrów-
nana, czyli żeby podwyższony poziom glu-
kozy nie niszczył naczyń krwionośnych, 

Duży problem, 
prosta recepta

Od początku pandemii źle 
wyrównana cukrzyca była 

uznawana za poważny czynnik 
ryzyka i zgonu z powodu 

COVID-19. ZAGROŻENI SĄ JEDNAK 

NIE TYLKO PACJENCI Z CUKRZYCĄ, 

KTÓRZY ZACHOROWALI 

NA COVID. Źle wyrównana 
cukrzyca systematycznie 

niszczy naczynia krwionośne, 
prowadząc do wielu powikłań 

skracających życie.
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konieczne jest właściwe monitorowanie, 
polegające na częstym mierzeniu poziomu 
cukru, oraz optymalne leczenie. Rewolu-
cją w monitorowaniu cukrzycy okazały 
się systemy do ciągłego monitorowania 
glikemii. Są one refundowane w populacji 
pediatrycznej w cukrzycy typu 1, jednak 
diabetolodzy zalecają je dziś już nie tylko 
wszystkim z cukrzycą typu 1, ale także 
chorym na cukrzycę typu 2, zwłaszcza 
leczonym insuliną, oraz pacjentom z nie-
dawno zdiagnozowaną cukrzycą, gdyż 
bardzo ułatwiają naukę kontrolowania 
glikemii. – Są dowody, że ich stosowanie 
poprawia wyrównanie cukrzycy, czyli 
działa podobnie jak lek – mówi prof. Le-
szek Czupryniak kierujący Kliniką Dia-
betologii i Chorób Wewnętrznych War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W dobrym wyrównaniu cukrzycy bar-
dzo pomocna jest też nowoczesna farma-
koterapia. W cukrzycy typu 2 przełomem 
są dwie grupy leków, które pojawiły się 
w ostatnich latach – flozyny oraz analo-

gi GLP-1, o których refundowanie przez 
długie lata zabiegało Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne, jak również pacjenci. Te 
nowoczesne leki nie tylko obniżają poziom 
glukozy, lecz także robią to w sposób inte-
ligentny, nie doprowadzając do niedocu-
krzeń, czyli hipoglikemii. – Flozyny nie 
tylko obniżają poziom cukru we krwi, czyli 
prowadzą do dobrego wyrównania cukrzy-
cy, ale też zmniejszają ryzyko powikłań 
sercowo-naczyniowych, progresję choroby 
nerek. Osoby przyjmujące nowoczesne leki 
będą rzadziej wymagały dializ lub prze-
szczepienia nerek. Flozyny zmniejszają 
ryzyko hospitalizacji, pacjenci rzadziej 
trafiają do szpitala, co w obecnej sytuacji 
jest niesłychanie ważne. Zmniejszają też 
śmiertelność ogólną – wymienia zalety 
nowych leków prof. Grzegorz Dzida.

Te leki, stworzone dla chorych na cu-
krzycę, „sprawdzają się” też w leczeniu 
niewydolności serca oraz niewydolności 

nerek. – To najmłodsza grupa leków wy-
równujących glikemię, otworzyła jednak 
oczy diabetologom, kardiologom i nefro-
logom na pewien aspekt metaboliczny, 
który przekłada się na zwiększenie szans 
pacjenta na wydłużenie życia. Mamy już 
dowody, że nie trzeba chorować na cu-
krzycę, by uzyskać korzyści ze stosowa-
nia flozyn w przypadku niewydolności 
serca, a także w przewlekłej chorobie 
nerek. Te leki powinny być stosowane 
w leczeniu cukrzycy typu 2; właściwie 
są już standardem – mówi prof. Dorota 
Zozulińska-Ziółkiewicz.

LEKI DLA WIĘKSZEJ GRUPY 
PACJENTÓW
Zarówno flozyny, jak i analogi GLP-1 są już 
w Polsce refundowane od ponad dwóch 
lat, co bardzo cieszy diabetologów. Pro-
blemem jest jednak to, że receptę ze zniż-
ką może otrzymać tylko niewielka grupa 
pacjentów. – Prawo do refundacji nabywa 
chory na cukrzycę typu 2, który co naj-

mniej przez pół roku był źle leczony, to 
znaczy mimo przyjmowania dwóch leków 
doustnych miał hemoglobinę glikowaną 
powyżej 8 proc. Oznacza to, że muszę go 
przez pół roku źle leczyć – mówi prof. 
Grzegorz Dzida. Hemoglobina glikowana 
powyżej 8 proc. oznacza, że pacjent spędza 
w docelowych wartościach glikemii zaled-
wie 50 proc. czasu w ciągu doby. Powoduje 
to bardzo duże ryzyko licznych powikłań 
zdrowotnych.

Diabetolodzy apelują, by rozszerzyć 
kryteria refundacyjne dla tej grupy le-
ków. Rekomendacje Polskiego Towarzy-
stwa Diabetologicznego są jasne: flozyny 
(podobnie jak analogi GLP-1) powinny 
być stosowane właściwie już od począt-
ku leczenia cukrzycy, razem z metfor-
miną, u pacjentów wysokiego ryzyka 
sercowo-naczyniowego. – W zasadzie 
już od momentu rozpoznania cukrzy-
cy pacjent powinien dostawać metfor-

minę i flozyny lub metfominę i analog 
GLP-1. Problem w tym, że nie ma takich 
kryteriów refundacyjnych, a dla wielu 
pacjentów cena stanowi zbyt dużą ba-
rierę. Lepiej byłoby podawać pacjentom 
te leki wcześniej. Zdajemy sobie spra-
wę, że to trudna decyzja z punku widze-
nia finansów publicznych, ale z drugiej 
strony taką decyzją ministra pomaga się 
ogromnej rzeszy osób – potwierdza prof. 
Czupryniak. Podobnego zdania jest prof. 
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz: – Idealnie 
byłoby, gdybyśmy mogli być spójni z re-
komendacjami zawartymi w zaleceniach 
Polskiego Towarzystw Diabetologiczne-
go. Jeśli jednak trzeba by wskazać grupę 
najbardziej potrzebujących pacjentów, 
byłyby to osoby z powikłaniami cukrzycy 
i hemoglobiną glikowaną powyżej 7 proc. 
– zaznacza. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Zdajemy sobie sprawę, że to trudna decyzja  
z punku widzenia finansów publicznych, 

ale z drugiej strony taką decyzją ministra 
pomaga się ogromnej rzeszy osób
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Rozmowa z PROF. DR HAB. N. MED. LESZKIEM CZUPRYNIAKIEM, 
kierownikiem Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Nowe leki 
trzeba 
wprowadzać 
wcześniej

Nowy rok to nowe wyzwania, także 
jeśli chodzi o leczenie cukrzycy. Dziś 
to szczególnie istotne, gdyż chorzy ze 
źle wyrównaną cukrzycą są zagrożeni 
ciężkim przebiegiem COVID-19. Co po-
winno się zmienić w leczeniu cukrzycy 
typu 2 w Polsce w 2022 r.?

Cieszę się z dużej otwartości i zrozumie-
nia obecnej ekipy w ministerstwie zdrowia, 
jeśli chodzi o potrzeby pacjentów z cukrzy-
cą, którzy przez dekady byli pozbawieni 
dostępu do innowacyjnych terapii. Ostatnie 
trzy lata były pod tym względem kluczo-
we. Zbiegło się to z ogromnym postępem 
w diabetologii: pojawiły się nowe, przeło-
mowe leki, a także nowoczesne technologie, 
w  tym m.in. systemy monitorujące poziom 
glukozy, które całkowicie zmieniają sytuację 
pacjentów.

Jeśli chodzi o dostęp chorych na cu-
krzycę do nowych leków, to przełomowe 
były lata 2019-2020, kiedy to pojawiła się 
refundacja leków z dwóch klas: flozyn oraz 

analogów GLP-1. Diabetolodzy, a przede 
wszystkim pacjenci czekali na to od lat. 
Refundacja tych dwóch klas leków to był 
absolutnie rewolucyjny ruch. Dwa lata 
temu nie sądziliśmy, że mogą powodować 
aż tak korzystne skutki: wyrównywać po-
ziom cukru niemal do normy, redukować 
masę ciała, nie wywołując hipoglikemii, 
oraz znacząco poprawiać komfort życia 
chorych.

Zachwyt diabetologów nad skuteczno-
ścią tych leków jest ogromny, ale przede 
wszystkim mógłbym cytować wypowiedzi 
wdzięcznych pacjentów. Mamy od nich wie-
le sygnałów; mówią, jak bardzo ich życie 
się zmieniło. Takich leków do tej pory nie 
mieliśmy, są one wręcz nową erą leczenia 
cukrzycy typu 2 i mówię to bez najmniejszej 
przesady.

Te innowacyjne leki przyniosłyby pa-
cjentom jeszcze większe korzyści, gdyby 
mogli je stosować na wcześniejszym etapie 
rozwoju choroby.

Jak wyglądają obecne kryteria re-
fundacyjne?

Możemy wypisać receptę refundowa-
ną na analog GLP-1 lub flozyny, jeśli mimo 
leczenia przez sześć miesięcy chorego na 
cukrzycę typu 2 dwoma lekami doustnymi 
(refundacja dotyczy pacjentów jeszcze nie-
leczonych insuliną) poziom hemoglobiny 
glikowanej HbA1c wynosi 8 proc. lub więcej. 
Świadczy to o bardzo złym wyrównaniu 
cukrzycy. W przypadku analogów GLP-1 
dochodzi jeszcze jeden warunek: wskaźnik 
masy ciała (BMI) 35 (i więcej). Oprócz tych 
warunków pacjent musi być także w grupie 
wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, 
czyli zwykle mieć cukrzycę już przez wiele 
lat i mieć rozwinięte powikłania naczynio-
we, jak np. zawał serca.

Te leki powinny być jednak stosowane 
wcześniej – tak jak to jest zapisane w zale-
ceniach Polskiego Towarzystwa Diabeto-
logicznego. W zasadzie już od momentu 
rozpoznania cukrzycy pacjent powinien 
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Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Prof. dr hab. n. med.   
Leszek Czupryniak
– kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób 
wewnętrznych i diabetologii. 

dostawać metforminę i flozyny lub metfor-
minę i analog GLP-1, zwłaszcza jeżeli ma 
wysokie ryzyko wystąpienia chorób układu 
krążenia – a w zasadzie każdy pacjent je 
ma. Stosowanie tych leków jest wręcz ko-
nieczne, jeśli chory ma niewydolność serca 
lub otyłość. Problem tkwi w kryteriach re-
fundacyjnych, a dla wielu pacjentów cena 
stanowi zbyt dużą barierę.

Rozumiemy, że powodem takiej kon-
strukcji kryteriów refundacyjnych jest to, 
że – w odróżnieniu od nowych terapii on-
kologicznych przeznaczonych dla wąskich 
grup chorych – ze stosowania nowych leków 
przeciwcukrzycowych mogłyby uzyskać ko-
rzyści nawet setki tysięcy chorych. To duży 
koszt dla budżetu państwa, ale popatrz- 
my z drugiej strony: dzięki takiej decyzji 
ministra zdrowia można by pomóc ogrom-
nej liczbie chorych. Spowodowałoby to też 
zmniejszenie odległych powikłań cukrzycy, 
przede wszystkim sercowo-naczyniowych, 
zmniejszenie liczby zgonów. Pacjent, któ-
ry nie ma powikłań, prowadzi normalne 
życie, rzadziej przebywa w szpitalu, żyje 
dłużej, może pracować. Tak więc w dłuższej 
perspektywie jest to inwestycja, która bez 
wątpienia się opłaca także ekonomicznie. 
W zaleceniach Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego mówimy, że osoby, które do 
tej pory nie były leczone farmakologicznie, 
a już mają chorobę układu krążenia (albo jej 
wysokie ryzyko), powinny od razu otrzymać 
metforminę oraz agonistę receptora GLP-1 
albo flozyny. Gdy pacjent ma dużą otyłość, 
to preferujemy agonistę receptora GLP-1, 
wpływa on znacznie bardziej na redukcję 
masy ciała niż flozyny.

Analogi GLP-1 są zalecane również 
w leczeniu otyłości, która często towa-
rzyszy cukrzycy. Czy widzi pan w swojej 
praktyce efekty stosowania tych leków 
u pacjentów?

Codziennie widzimy ich pozytywne 
i wielokierunkowe działania: obniżają 
stężenie glukozy we krwi i obniżają masę 
ciała, co jest bardzo istotne u chorych na cu-
krzycę. Podobnie jak flozyny analogi GLP-1 

zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe, 
choć w innym mechanizmie. Zmniejszają 
ryzyko zgonów kardiologicznych, działają 
antymiażdżycowo, hamują także postęp 
przewlekłej choroby nerek.

Do niedawna analogi GLP-1 były lekami 
wyłącznie do podawania podskórnego. Dziś 
mamy już pierwszy analog GLP-1 w tabletce. 
To absolutny przełom, bo GLP-1 jako hor-
mon jest białkiem, a ono podane doustnie 
ulega rozkładowi w żołądku pod wpływem 
kwasu solnego i enzymów. Jednak opraco-
wano taką technologię, że możemy podawać 
białkowy hormon w tabletce i on działa. 
Analog GLP-1 w tabletkach przyjmuje się 
raz dziennie, a jego efekt jest bardzo zbliżo-
ny do efektu w przypadku podawania leku 
w iniekcji podskórnej. Co więcej, semaglutyd 
(tylko w innej dawce) jest już od niedaw-
na zarejestrowany w Europie w leczeniu 
otyłości, która niemal zawsze wyprzedza 
cukrzycę typu 2. Dlatego nie ma powodu, 
żeby go stosować dopiero na późnym etapie 
rozwoju cukrzycy, trzeba to robić wcześniej. 
W USA jest już zarejestrowany w leczeniu 
otyłości. Jeśli więc chodzi o nasze życzenia 
na 2022 r., to na pewno jednym z nich jest 
możliwość stosowania nowych leków na 
wcześniejszym etapie rozwoju cukrzycy.

Nowe technologie w cukrzycy to jed-
nak nie tylko leki?

Tak, to również systemy do ciągłego 
monitorowania glikemii. To rewolucja nie 
tylko w monitorowaniu, ale też w leczeniu. 
Są dowody, że ich stosowanie poprawia wy-
równanie cukrzycy, czyli działa jak lek. Reko-
mendujemy je już dziś nie tylko w cukrzycy 
typu 1, ale też w cukrzycy typu 2, przynaj-

mniej na początku, przez kilka miesięcy po 
zdiagnozowaniu. Chory widzi wówczas cały 
czas, jak wygląda jego glikemia, kiedy poziom 
glukozy rośnie, kiedy spada w zależności od 
aktywności fizycznej i diety. Uczy się, jak to, 
co robi na co dzień, wpływa na wyrównanie 
poziomu cukru we krwi. W przypadku sys-
temów monitorujących glikemię również 
przydałaby się szersza refundacja.

Nowe leki i technologie nielekowe 
to jednak duży koszt dla budżetu…

Jednak dzięki ich stosowaniu zapobiega-
my powikłaniom i skróceniu życia chorych 
na cukrzycę! Poza tym w ubiegłym roku 
pojawiły się pierwsze wpływy z tzw. opłaty 
cukrowej, nałożonej na słodzone napoje. 
W  2021 r. wpływy z opłaty cukrowej to ok. 
1,2 mld zł; cały czas toczą się dyskusje, na co 
te pieniądze przeznaczyć. Potrzeb jest wie-
le, jak np. profilaktyka otyłości i cukrzycy, 
jednak na pewno część środków warto prze-
znaczyć również na rozszerzenie refundacji 
nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych 
lub systemów do monitorowania glikemii. 
Wprowadzenie opłaty cukrowej, zwanej 
powszechnie podatkiem cukrowym, to była 
klasyczna umowa społeczna. Został bardzo 
szybko nałożony podatek, a społeczeństwo 
to zaakceptowało m.in. dlatego, że miał być 
przeznaczony na walkę z chorobami, które 
są wywołane przez nadmierną konsumpcję 
m.in. cukru, czyli na zapobieganie otyłości 
oraz cukrzycy i ich leczenie. Złamanie tej 
umowy społecznej mogłoby na długo po-
grzebać wszelkie koncepcje, by wprowa-
dzać opłaty od niezdrowego jedzenia i je 
przeznaczać na leczenie chorób będących 
ich skutkiem. Trudno byłoby odbudować 
zaufanie społeczne, dlatego warto część 
z  tych środków przeznaczyć na nowe tech-
nologie lekowe w leczeniu cukrzycy, a także 
otyłości. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Zachwyt diabetologów nad skutecznością nowych 
leków jest ogromny, ale przede wszystkim mógłbym 

cytować wypowiedzi wdzięcznych pacjentów

CHOROBY CYWILIZACYJNE  CUKRZYCA
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Koń 
trojański 
może 
wyleczyć

Na raka piersi Polki umierają częściej 
niż kobiety w innych krajach Europy. 
Co zrobić, by to zmienić? Co jeszcze jest 
potrzebne oprócz wczesnego wykrywa-
nia?

Najważniejsze jest to, żeby pacjentki by-
ły leczone w kompleksowych ośrodkach 
leczenia raka piersi, tzw. Breast Cancer 
Units (BCU). Widzimy ogromną różnicę, 
jeśli chodzi o rokowanie.

W przypadku raka piersi, podobnie jak 
innych nowotworów, niezwykle ważne jest, 
żeby od początku leczyć pacjentkę opty-
malnie. Jeśli zostanie wykonana nie taka 
operacja, jak to powinno być, nie zacznie się 
od leczenia neoadiuwantowego (przedope-
racyjnego), które często jest konieczne, to 
tych decyzji nie da się już cofnąć.

Około 75 proc. pacjentek, które przycho-
dzą do mnie z powodu nawrotu raka piersi, 
wcześniej było leczonych w przypadkowych 
ośrodkach, które niestety nie zawsze oferują 
kompleksową, optymalną terapię.

Ich rokowanie byłoby inne, gdyby 
od początku trafiły do BCU? A jeśli tak, 
to gdzie szukać informacji, który ośro-
dek jest właśnie kompleksowy?

Szansa na wyleczenie jest zdecydowa-
nie większa, jeśli pacjentka jest leczona 
w BCU. Informację, gdzie się leczyć, powi-
nien przedstawić pacjentce lekarz, który 
podejrzewa nowotwór. Niestety problem 
w tym, że często on sam dobrze tego nie 
wie. Takie informacje można oczywiście 
znaleźć w internecie lub w organizacjach 
pacjenckich, tyle że gdy kobieta dowiadu-
je się o diagnozie, nie zawsze szuka infor-
macji, gdzie się leczyć, tylko chce, żeby jak 
najszybciej ją operowano, najlepiej blisko 
miejsca zamieszkania. Oczywiście, czas 
w leczeniu choroby nowotworowej jest 
ważny, ale tydzień to nie jest znacząca 
różnica. Ważniejsze jest to, żeby od po-
czątku leczenia trafić do odpowiedniego 
ośrodka.

Czy na leczeniu raka piersi odbiły się 
skutki pandemii?

Na początku pandemii było to bardzo 
widoczne: pacjentki często zgłaszały się 
w dużo bardziej zaawansowanych stadiach 
nowotworu. Przede wszystkim dotyczyło 
to kobiet powyżej 65.-70. roku życia, które 
często bały się wychodzić z domu, unikały 
kontaktu ze służbą zdrowia. Teraz jest le-

piej, kobiety wiedzą, że nie można zwlekać 
z przyjściem na leczenie.

Sposób leczenia raka piersi zależy 
od podtypu tego nowotworu. Jednym 
z najbardziej agresywnych jest rak piersi 
HER2+ (HER2-pozytywny). Jak się go 
leczy?

Dopóki nie było leczenia nakierowane-
go na receptor HER2, był to rak najgorzej 
rokujący. Zmianę przyniosło pojawienie 
się leczenia anty-HER2, czyli herceptyny 
(trastuzumabu). Dziś rokowanie pacjentek 
z tym nowotworem jest znacznie lepsze. 
Nadal jednak jest to choroba dużo bardziej 
agresywna niż nowotwory piersi luminalne, 
HER2-negatywne.

Nowe leki zmieniły jednak rokowa-
nie pacjentek zarówno z rozsianym, jak 
i miejscowo zaawansowanym rakiem 
piersi HER2+?

Tak, rokowanie bardzo się poprawiło. Na-
wet w przypadku niewielkich nowotworów 
powinniśmy zacząć od terapii neoadiuwan-
towej, czyli przedoperacyjnej. W zależności 
od tego, na ile choroba jest zaawansowa-
na i jaki jest to podtyp biologiczny, czy są 
dodatnie receptory estrogenowe, czy nie, 
stosujemy albo tzw. podwójną, albo poje-
dynczą blokadę anty-HER2 w połączeniu 
z chemioterapią. Następnie wykonujemy 
operację.

U pacjentek, u których udało się osiągnąć 
całkowitą remisję patomorfologiczną, po Z
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operacji kontynuuje się leczenie herceptyną. 
Musi ono w sumie trwać ok. roku.

U części kobiet nie udaje się jednak osią-
gnąć całkowitej remisji patomorfologicz-
nej. Oznacza to, że „podwójna blokada” nie 
spełniła swojej funkcji, czyli herceptyna nie 
będzie również skuteczna w leczeniu uzu-
pełniającym. Należałoby ją zmienić na inny 
lek: trastuzumab emtanzyny, i kontynuować 
nim leczenie uzupełniające. Dzięki temu 
większa grupa pacjentek miałaby szansę 
na wyleczenie. Nie dojdzie do nawrotu 
choroby.

Niecałkowita odpowiedź na leczenie 
oznacza, że pacjentka ma chorobę reszt-
kową? To znaczy że komórki nowotworo-
we przetrwały i choroba wróci?

Tak, wiemy, że taka pacjentka ma gor-
sze rokowania, większe ryzyko nawrotu 
choroby, czasem nawet po kilku lub kilku-
nastu latach. Chcemy tego uniknąć, by jak 
najwięcej pacjentek zostało wyleczonych 
z choroby nowotworowej. Dlatego warto za-
stosować inny lek. Trastuzumab emtanzyny 
działa w nieco inny sposób: również łączy 
się z receptorem HER2 na powierzchni 
komórki. Do herceptyny jest jednak do-
łączona cząsteczka emtanzyny, czyli che-
mioterapia. Emtanzyna wnika do komórki 
nowotworowej i niszczy ją od wewnątrz. 
Można porównać działanie tego leku do ko-
nia trojańskiego: wprowadzamy zabójczą 
emtanzynę do komórki nowotworowej, 
co powoduje, że nowotwór jest niszczony 
od środka.

Trastuzumab emtanzyny ma za zada-
nie wybić pozostałe komórki nowotwo-
rowe, co znacznie poprawia rokowania 
pacjentek. Obecnie ten lek nie jest jesz-
cze w Polsce refundowany?

W tym wskazaniu nie. Niestety jest 
na tyle drogi, że niewiele kobiet może się 
zdecydować na jego samodzielne kupo-
wanie. Jest refundowany w leczeniu prze-
rzutowego raka piersi w ramach programu 
lekowego.

Logika wskazuje, że lek powinny 
otrzymać również kobiety, które dzięki 
temu można byłoby wyleczyć.

Tak, jest wtedy zdecydowanie mniejsza 
szansa, że dojdzie do rozsiewu choroby no-
wotworowej. Warto dać tym pacjentkom 
szansę na wyleczenie, zamiast czekać na po-
jawienie się przerzutów i dopiero wtedy 
stosować lek. Zwłaszcza że potrzebowałaby 
go niewielka grupa chorych, ponieważ wiele 
kobiet ma całkowitą remisję patomorfolo-
giczną, czyli nie ma choroby resztkowej.

Naszym marzeniem jest wyleczenie 
pacjentki z nowotworu. Często są to mło-
de kobiety, które będą mogły normalnie 
funkcjonować, wrócić do pracy. Inaczej żyje 
osoba, która jest wyleczona i może wrócić 
do zdrowia, a inaczej osoba, która zmaga się 
lękiem, gdy nowotwór nawraca.

Nowe terapie są w stanie spowodować 
wydłużenie życia, a nawet wyleczenie?

Jeśli chodzi o raka HER2 dodatniego, to 
muszę powiedzieć, że obecnie jest niemal 
wysyp nowych terapii. Oprócz trastuzu-
mabu emtanzyny pojawił się trastuzumab 
deruxtecan, na razie mający zastosowanie 
w leczeniu choroby rozsianej (to połącze-
nie trastuzumabu z innym cytostatykiem), 
a także tucatynib, szczególnie dla pacjentek, 
które mają przerzuty do ośrodkowego ukła-
du nerwowego.

Bardzo obiecujące są też leki o podob-
nym działaniu, jak pyrotynib. Dużo dzieje 
się też w ramach tzw. badań wczesnych faz, 
więc prawdopodobnie pojawią się kolejne 
leki. W raku trójnegatywnym nadzieją jest 
sacituzumab govitecan, który działa na re-

ceptor TRAP; w kolejnych liniach terapii 
wykazano wydłużenia przeżycia chorych.

Okazało się też, że korzyści przynosi za-
stosowanie immunoterapii: pembrolizumab 
w leczeniu neoadiuwantowym, stosowany 
łącznie z chemioterapią, powoduje wydłuże-
nie przeżycia pacjentek. Z kolei w przypadku 
wczesnych stadiów nowotworów luminal-
nych możemy wyleczyć więcej pacjentek 
dzięki dodaniu w leczeniu uzupełniającym 
abemacyklibu.

Nowe leki to nowe nadzieje dla pa-
cjentek. Jednak w Polsce bardzo istotna 
jest też poprawa organizacji leczenia.

Dzięki lepszej organizacji leczenia mo-
żemy dużo poprawić. Bardzo ważną kwe-
stią jest również to, że w Polsce więcej niż 
w innych krajach kobiet w podeszłym wieku 
umiera z powodu raka piersi. Prawdopodob-
nie jedną z przyczyn jest to, że te pacjentki 
mają wiele chorób współistniejących, które 
nie są optymalnie leczone, np. nadciśnienie, 
cukrzycę, niewydolność serca. Są „mniej 
zdrowe” niż kobiety w innych krajach. Po-
danie im chemioterapii powoduje o wiele 
większe toksyczności, niż gdyby były w do-
brej kondycji. Podobna może być przyczyna 
tego, że Polacy częściej umierają z powodu 
COVID-19.

Niestety, ogólny stan zdrowia społeczeń-
stwa jest gorszy niż w krajach zachodnich. 
Dlatego szanse osoby, która zachoruje 
na COVID-19, są mniejsze, niż gdyby mia-
ła choroby dobrze opanowane. Podobnie 
jest w przypadku chorób nowotworowych, 
w tym raka piersi.

Jeśli więc chcemy poprawić wyniki lecze-
nia nowotworów, to oprócz nowych terapii, 
które poprawiają rokowanie, i lepszej orga-
nizacji leczenia trzeba pamiętać o dobrym 
zdrowiu ogólnym i leczeniu chorób współ-
istniejących. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

ONKOLOGIA  RAK PIERSI

Warto dać pacjentkom szansę na wyleczenie, zamiast czekać 
na pojawienie się przerzutów i dopiero wtedy stosować lek. 

Zwłaszcza że potrzebuje go niewielka grupa chorych

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Dr n. med. Agnieszka 
Jagiełło-Gruszfeld
– onkolog, kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice 
Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym 
Instytucie Onkologii.
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Chłoniak rozlany z dużych komórek 
B (DLBCL) to najczęstszy chłoniak 
u osób dorosłych. Co to właściwie za 
choroba?

Chłoniaki to nowotwory wywodzą-
ce się z tkanki łącznej. Pod względem 
częstości zachorowań na nowotwory 
zajmują piąte miejsce u kobiet, a szóste 
u mężczyzn. Rocznie w Polsce ok. 6 tys. 
osób zapada na tzw. chłoniaki niehodg-
kinowskie, wśród których wyróżnia się 
chłoniaki B-komórkowe, T-komórkowe 
oraz z komórek NK. Chłoniak rozlany 
z dużych komórek B jest najczęściej wy-
stępującym, po przewlekłej białaczce 
limfocytowej, chłoniakiem u dorosłych. 
To chłoniak agresywny, dlatego obja-
wy są często szybko narastające i dość 
charakterystyczne.

Co znaczy agresywny? Kto choru-
je najczęściej i jakie są niepokojące 
objawy?

Agresywny, bo choroba przebiega 
gwałtownie. Pacjent zauważa szybko 
narastające powiększenie węzłów chłon-
nych, np. na szyi, w dole pachowym lub 
w pachwinie. Mogą się pojawić powięk-
szenie wątroby lub śledziony, a także 
objawy ogólne, jak gorączka, poty noc-
ne, chudnięcie. Może występować tyl-
ko jeden z objawów, ale mogą również 
się pojawić wszystkie. Trudno ich nie 
zauważyć, dynamika jest duża. To nie 

W leczeniu chłoniaka z dużych 
komórek B świat nam uciekł

Rozmowa 
z PROF. MONIKĄ 

DŁUGOSZ-DANECKĄ 
z Katedry i Kliniki 

Hematologii 
Collegium Medicum 

Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
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HEMATOONKOLOGIA  CHŁONIAK Z DUŻYCH KOMÓREK B

jest choroba, która się tli latami. Obja-
wy często zależą również od lokalizacji 
chłoniaka: jeśli np. jest umiejscowiony 
w jamie brzusznej, to mogą wystąpić 
bóle brzucha, powiększenie jego obwo-
du, zaburzenie perystaltyki przewodu 
pokarmowego.

Agresywny również oznacza, że ko-
mórki nowotworowe dzielą się bardzo 
intensywnie, szybko dochodzi do po-
większenia masy nowotworu. Leczenie 
trzeba rozpocząć jak najszybciej, gdyż 
w przeciwnym wypadku czas przeżycia 
pacjenta można liczyć w miesiącach, cza-
sami nawet w tygodniach. Dobrą wiado-
mością jest jednak to, że leczymy chorych 
z intencją ich wyleczenia.

Faktycznie chłoniak DLBCL jest 
tak szybko rozpoznawany? W czasie 
epidemii COVID-19 nie ma opóźnień 
w diagnozowaniu?

Niestety, obecnie pacjenci bardzo 
często zgłaszają się do leczenia w póź-
niejszych stadiach niż przed pandemią. 
Największym problemem jest tu dostęp 
do lekarzy podstawowej opieki zdrowot-
nej, która jest skupiona na leczeniu CO-
VID-19, dlatego konsultacje pacjentów 
z innymi problemami często są odkłada-
ne. Również sami pacjenci dość późno 
zgłaszają się do lekarzy pierwszego kon-
taktu, dlatego choroby nowotworowe są 
rozpoznawane w stadium dość zaawanso-
wanym i wówczas wymagają już bardzo 
szybkiego leczenia. A przecież musi być 
ono poprzedzone dokładną diagnostyką, 
której nie jesteśmy w stanie nadmiernie 
przyspieszyć, również z powodu niedo-
borów kadrowych.

Jak wyglądają możliwości leczenia, 
gdy diagnoza już zostanie postawio-
na?

Standardem w pierwszej linii leczenia 
w Polsce jest chemioterapia w połączeniu 
z przeciwciałem monoklonalnym, czyli 
rytuksymabem. U 60-70 proc. pacjen-
tów takie leczenie pierwszej linii jest 
skuteczne, nawet 50 proc. pacjentów 
zostaje dzięki temu wyleczonych. Nie-
stety, 30-40 proc. to pacjenci, u których 
leczenie jest nieskuteczne albo choroba 
nawraca wcześniej lub później. W takim 
przypadku młodszym pacjentom, w do-
brym stanie ogólnym, można zapropo-

nować wysokodawkowaną chemioterapię 
i przeszczepienie szpiku kostnego, jednak 
tylko części chorych uda się faktycznie 
przeszczepić. Największym problemem 
są pacjenci nawrotowi, którzy nie kwa-

lifikują się do przeszczepienia komórek 
macierzystych. Możemy im dziś zapro-
ponować tylko terapię paliatywną. Dla 
tych chorych znacznie lepszą opcją byłoby 
podanie innowacyjnego leku, którym jest 
polatuzumab wedotyny.

Jak działa ten lek?
To lek nowej generacji, przeciwciało 

monoklonalne skoniugowane z toksyną, 
które łącząc się z komórką nowotworo-
wą, ją niszczy. Podawanie polatuzumabu 
wedotyny pacjentom z wznową choroby, 
którzy nie kwalifikują się do przeszcze-
pienia szpiku, w drugiej linii leczenia jest 
dużo skuteczniejsze od standardowej te-
rapii: wydłuża czas do progresji choro-
by i przede wszystkim czas całkowitego 
przeżycia. Zastosowanie leczenia daje 
pacjentowi czas i szansę na kolejną opcję, 
a lek jest bardzo dobrze tolerowany i nie 
powoduje zwiększenia ryzyka działań 
niepożądanych. To terapia ograniczona 
w czasie do sześciu miesięcy.

Niestety, ten lek wciąż nie jest dostęp-
ny dla polskich pacjentów mimo pozytyw-
nej decyzji Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji. Bardzo czeka-
my na możliwość podawania go pacjen-
tom, zwłaszcza że nie jesteśmy w stanie 
im zaoferować w zasadzie żadnego innego 
leczenia (poza badaniami klinicznymi). 
Muszę też powiedzieć, że podczas gdy 
w Polsce czekamy na możliwość podawa-
nia tego leku pacjentom w drugiej linii, to 
już niedługo prawdopodobnie stanie się 
on standardem leczenia w pierwszej linii. 
Po ostatniej konferencji Amerykańskiego 
Towarzystwa Hematologów (ASH) wiemy, 

że są doniesienia z badań klinicznych, 
które mówią, że zastosowanie polatuzu-
mabu wedotyny już w pierwszej linii jest 
znacznie skuteczniejsze niż dotychczas 
stosowana terapia. Ten schemat zapewne 

niedługo stanie się standardem postępo-
wania w pierwszej linii leczenia.

Czekamy na  możliwość stosowania 
innowacyjnej terapii w drugiej linii, gdy 
świat idzie już do przodu…

W leczeniu chłoniaka z dużych komó-
rek B świat już nam nawet uciekł. Czas to 
zmienić. O ile w przypadku przewlekłej 
białaczki limfocytowej leczenie w Polsce 
to już światowy standard, o tyle w leczeniu 
chłoniaka z dużych komórek B jesteśmy 
mocno w tyle. A w przypadku tego nowo-
tworu jest jeszcze jedna terapia, która jest 
nadzieją dla pacjentów – terapia CART.

Jakie są największe wyzwania w le-
czeniu chłoniaków na  rok 2022?

Na  pewno zależałoby nam na  lep-
szym dostępie do innowacyjnych leków 
w chłoniaku rozlanym z dużych komó-
rek B, jak również w chłoniaku z komó-
rek płaszcza. To chłoniak o pośrednim 
charakterze między chorobą agresywną 
a indolentną (o wolniejszym przebiegu), 
gdyż ma agresywny przebieg, ale również 
tendencje do nawrotu. Trzeba go leczyć 
intensywnie, jednak niesłychanie trudno 
go „wyrwać z korzeniami”, czyli wyle-
czyć. W przypadku nawrotu choroby nie 
ma w refundacji żadnego nowoczesnego 
leku. Inhibitory kinazy Brutona to leki 
z wyboru w przypadku nawrotu choroby, 
na całym świecie są standardem postę-
powania. W Polsce żaden z nich nie jest 
refundowany. Czekamy na te zmiany. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Podczas gdy w Polsce czekamy na  możliwość 
podawania leku pacjentom w drugiej linii, to już 

niedługo prawdopodobnie stanie się on standardem 
leczenia w pierwszej linii. Wskazują na to wyniki 
badań przedstawionych na ostatniej konferencji 

Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów (ASH)
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Choroba Stilla – co to za choroba? 
Dlaczego częściej występuje u dzieci?

Choroba Stilla jest jedną z najcięższych 
chorób reumatologicznych. Występuje za-
równo u dzieci, jak i u dorosłych, jednak 
wyraźnie częściej u dzieci. Ma inny obraz 
kliniczny i etiopatogenezę niż pozostałe 
choroby reumatyczne – jest to choroba 
autozapalna, a nie autoimmunizacyjna. 
W przypadku chorób autoimmunizacyjnych 
zaburzona zostaje odpowiedź immunolo-
giczna, którą nabywamy wraz z wiekiem 
i dojrzewaniem układu immunologicznego. 
W przypadku chorób autozapalnych mamy 
do czynienia z wadą wrodzonego układu od-
pornościowego, czyli tego, który dostaliśmy 
„w spadku” od przodków. To zaburzenia 
odpowiedzi immunologicznej wrodzonej, 
dlatego najczęściej ujawnia się w młodszych 
grupach wiekowych. U dzieci choroba Stilla 
jest zakwalifikowana jako układowa postać 
MIZS (młodzieńczego idiopatycznego za-
palenia stawów), czyli najczęstszej artro-
patii wieku dziecięcego. Układowa postać 
MIZS to 5-10 proc. wszystkich zachorowań 
na MIZS. U dorosłych jest uważana za od-
rębną jednostkę chorobową.

W jakim wieku miał pan najmłod-
szych pacjentów ze zdiagnozowaną 
chorobą Stilla?

Zdarza się to nawet w wieku niemowlę-
cym. U dzieci szczyt zachorowań występu-
je w wieku kilku lat, drugi szczyt – u kilku-
nastolatków. Choroba u niektórych osób 
ma przebieg ciągły, postępujący, a u innych 
zdarza się jeden rzut na kilka-kilkanaście 
lat, niekiedy ma postać częstszych nawro-
tów. Rzadko występujące choroby stwarza-
ją problemy z rozpoznaniem, powodują 
większy problem z zakwalifikowaniem jej 
do właściwej kategorii i w związku z tym 
z wdrożeniem odpowiedniego leczenia.

Choroba może jednak się ujawnić 
dopiero u dorosłego?

Tak, choć zdarza się to rzadziej. W wielu 
przypadkach długo jest niewłaściwie dia-
gnozowana i nie zawsze właściwie leczona. 
Zmienność objawów, wpływ objawowego 
leczenia to dodatkowe problemy, ciężki 
przebieg choroby wymusza szybkie de-
cyzje terapeutyczne, niekiedy ratujące 
życie chorego. Pacjent powinien trafić 
do ośrodka, który wie, że taka jednostka 
chorobowa w ogóle występuje, i wie, jakie 
postępowanie wdrożyć.

Jakie objawy mogą wskazywać na 
chorobę Stilla?

Najczęściej są to bardzo wysokie gorącz-
ki, niereagujące na standardowe leczenie, 
często o bardzo nietypowym przebiegu: po-
jawiają się raz na dobę, głównie wieczorem 
lub w nocy, z towarzyszącymi zwiewnymi 
wysypkami. Do tego dochodzi powiększenie 
węzłów chłonnych, a niekiedy ciężki stan 
ogólny. Najczęstszym powikłaniem, zagra-
żającym życiu – podkreślam! – jest zespół 
aktywacji makrofagów, czyli tzw. burza cy-
tokinowa. Zaburzenia wrodzonego układu 
odpornościowego powodują, że dochodzi 
do zaburzeń odpowiedzi immunologicznej, 
pierwotnego ograniczania stanu zapalnego. 

Od innych krajów dzieli 
nas przepaść

Rozmowa z PROF. ZBIGNIEWEM ŻUBEREM, pediatrą i reumatologiem.
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CHOROBY RZADKIE  CHOROBA STILLA

W obrazie klinicznym dominuje stan za-
palny, wręcz burza cytokinowa, pojawiają 
się bardzo wysokie gorączki z zajęciem na-
rządów. Występują powiększenie wątroby 
i śledziony, wysięki do jamy otrzewnowej, 
osierdzia i otrzewnej. Niekiedy mogą do-
minować powikłania neurologiczne, zabu-
rzenia świadomości, napady drgawkowe, 
generalnie – ciężki stan ogólny. Mogą też 

dominować objawy niewydolności krąże-
niowo-oddechowej lub wielonarządowej. 
Pacjenci bardzo często trafiają na oddziały 
zakaźne lub oddziały intensywnej terapii 
w bardzo zaawansowanym stadium choroby.

Pierwsze podejrzenie to choroba 
zakaźna?

Tak. Obecnie objawy choroby Stilla 
mogą być potraktowane jako powikłanie 
COVID -19. Choroba często przebiega 
rzutami. Choroby autozapalne są bardzo 
trudne do diagnozowania. Jeśli gorączka 
nie ustępuje i pojawia się wysypka, pa-

cjenci często dostają duże dawki sterydów. 
Gorączka i wysypka wówczas ustępują, 
stan się poprawia, ale tylko na krótki czas. 
Jak wspominałem, mogą dominować ob-
jawy narządowe, powoli się rozwijające, 
ale niestety z trudnym do przewidzenia 
przebiegiem. Ta naprawdę groźna choroba 
może postępować i nawracać.

Czym grozi jej nieleczenie lub nie-
właściwe leczenie?

Może dojść do zgonu, np. w wyniku 
wysięku w osierdziu, opłucnej, niewy-
dolności krążeniowo-oddechowej lub 
wielonarządowej.

Jak się leczy chorobę Stilla?
Początkowo podaje się niesterydowe 

leki przeciwzapalne, w niektórych przy-
padkach pozwala to opanować chorobę. 
Jeśli to nie pomaga, stosuje się leki ste-
rydowe. W przypadku braku możliwości 
opanowania choroby za pomocą dużych 
dawek sterydów – niekiedy podawane są 
wręcz megadawki sterydów – powinno 
się stosować leki biologiczne: blokery in-
terleukiny 1 lub interleukiny 6, które ha-
mują burzę cytokinową. W początkowym 
okresie leki antycytokinowe skierowane 
przeciw interleukinie 1 powinny być le-
kami pierwszorzutowymi. Z tym w Polsce 
jest problem, gdyż obecnie nie mamy żad-

nych dostępnych leków tego typu. Możemy 
z nich korzystać jedynie w ramach RDTL 
(ratunkowego dostępu do technologii le-
kowych), jednak procedura jest tu bardzo 
skomplikowana i trwa dość długo, nie jest 
dostępna dla większości ośrodków reu-
matologicznych w Polsce, co wydaje się 
istotnym systemowym błędem.

Stosowanie sterydów może powodo-
wać poważne efekty uboczne?

Szczególnie u dzieci przewlekłe sto-
sowanie sterydów niesie dużo powikłań, 
takich jak zaburzenia wzrostu, endokry-

nopatie, cukrzyca posterydowa, zaćma. 
Niemal każdy narząd może być uszkodzo-
ny. Z kolei odstawienie sterydów może 
spowodować nawrót choroby. W ramach 
programu lekowego można stosować blo-
kery interleukiny 6, jednak przy długim 
stosowaniu u części pacjentów przestają 
one być skuteczne, a mogą wręcz wywo-
ływać reakcje immunologiczne. Dlatego 
czekamy na możliwość stosowania blo-
kerów interleukiny 1.

Jakie leki powinny być dostępne dla 
pacjentów z tą chorobą w Polsce?

Potrzebne są dwa leki: krótkodziałająca 
anakinra oraz długodziałający kanakinu-
mab – obydwa są zarejestrowane w UE, 
niestety w Polsce nadal nie są dostępne. 
Jako kierownik kliniki, w której są lecze-
ni pacjenci z tą chorobą, chciałbym mieć 
możliwość stosowania tych leków, obecnie 
stosujemy je w ramach RDTL. Znakomicie 
się sprawdzają w opanowaniu ciężkich 
stanów zapalnych w różnych jednostkach 
chorobowych przebiegających z wysokimi 
gorączkami, nie tylko w chorobie Stilla, 
ale też np. w powikłaniach pocovidowych, 
w zespole PIMS u dzieci (zarówno blokery 
interleukiny 1, jak i interleukiny 6). Te leki 
powinny być w Polsce dostępne, zwłaszcza 
że mamy obecnie zwiększoną liczbę pa-
cjentów z chorobami autozapalnymi i au-

toimmunizacyjnymi, gdyż są to choroby 
cywilizacyjne i będzie ich stale przybywać, 
być może są też lepiej rozpoznawane.

Blokery interleukiny 1 bardzo szybko 
opanowują ciężki proces zapalny, tzw. 
burzę cytokinową, czyli ogromny wyrzut 
cytokin prozapalnych. Pierwszą linią le-
czenia ciężkich stanów powinny być wła-
śnie blokery interleukiny 1, które hamują 
rozwój nasilonego procesu zapalnego.

Te leki powinny być stosowane 
w sposób ciągły czy w momencie za-
ostrzenia choroby?

To nieduża grupa ciężko chorujących pacjentów; 
to nie jest zapalenie biodra lub kolana, to stany 

zagrażające życiu. Musimy mieć możliwość 
zastosowania właściwych, skutecznych leków
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Powiem tak: powinny być stosowane 
wtedy, gdy są potrzebne, kiedy trzeba 
opanować ciężki stan zapalny. To nie 
są leki nowe. Blokery interleukiny 6 są 
w Polsce stosowane od ok. 2012 r., a mniej 
więcej w tym samym czasie został za-
rejestrowany u  dzieci kanakinumab. 
Anakinra jest stosowana na świecie już 
od ponad 20 lat, a w Polsce w ogóle nie 
mamy do niej dostępu w reumatologii, 
jest dostępna jedynie w leczeniu zespo-
łów nawrotowych gorączek (program 
NFZ). Pod tym względem od innych kra-
jów dzieli nas przepaść. Nie dysponujemy 
nowoczesnymi lekami, z których korzy-
stają wszyscy nasi sąsiedzi: nie tylko 
Niemcy, ale też Litwa, Czechy, Estonia, 
Słowacja i Rosja.

Inhibitory interleukiny 1 można sto-
sować już u dzieci?

Anakinra, jako bloker szybko działa-
jący, jest zarejestrowana już u niemowląt 
powyżej ósmego miesiąca życia, kana-
kinumab powyżej drugiego roku życia. 
Jeśli jednak jest potrzeba, konieczność 
ratowania życia, to stosujemy je nawet 
wcześniej, za zgodą komisji bioetycznej. 
Jako Polskiemu Towarzystwu Reuma-
tologicznemu bardzo nam zależy, żeby 
te leki były dostępne w Polsce. Niestety, 
wygląda na to, że jesteśmy trochę zapóź-
nieni cywilizacyjnie.

Jak mówiłem, choroba Stilla to 5-10 
proc. wszystkich pacjentów z MIZS; u do-
rosłych to ok. 1 proc. pacjentów z cho-
robami reumatologicznymi. To nie jest 
duża grupa, jednak są to ciężko chorujący 
pacjenci, którzy mają nie tylko zapalenie 
biodra lub kolana, lecz także stany zagra-
żające życiu. Powinniśmy mieć możliwość 
zastosowania właściwych, skutecznych 
leków. Te groźne jednostki chorobowe 
są często pomijane, mam wrażenie, że 
dlatego, iż występują rzadko. Mamy już 
dziesiątki lat opóźnienia, jeśli chodzi 
o możliwość stosowania tych leków.

Niestety, nie. Mamy wiele informacji 
o zastosowaniu blokerów interleukiny 
6 w leczeniu burzy cytokinowej w CO -
VID-19, są też doniesienia o stosowaniu 
blokerów interleukiny 1. Są to leki mniej 
dostępne, zwłaszcza w Polsce. Niestety, jak 
widać, nie jesteśmy dobrze przygotowani 
na leczenie takich problemów.

Jak to się dzieje, że leki stosowane 
w reumatologii mogą pomóc w leczeniu 
COVID-19?

W powszechnej świadomości reuma-
tologia kojarzy się z chorobami osób star-
szych albo z „okładami borowinowymi”. 
Tak nie jest. Nowoczesna reumatologia 
to immunologia. Diagnostyka opiera się 
na badaniach immunologicznych i dia-
gnostyce obrazowej (USG, rezonans ma-
gnetyczny, tomografia, RTG), a leczenie 
na lekach immunomodulujących, antycy-
tokinowych, tzw. biologicznych – chociaż 
to nieco mylna nazwa. Choroby reuma-
tyczne to ciężkie choroby, znacznie obni-
żające jakość życia chorych, które często 
są „wywoływane” przez infekcję wiruso-
wą, kiedy dochodzi do pewnych zaburzeń 
w odpowiedzi immunologicznej.

Jest jeszcze jedna ważna rzecz: gdy 
nie ma możliwości leczenia, to choroba 
często nie jest diagnozowana, bo i tak nie 
ma możliwości pomocy. Jeśli zastosujemy 
odpowiednie, celowane leczenie, pojawi się 
możliwość wyleczenia lub doprowadzenia 
do remisji, to zamiast „opuszczonych rąk” 
pojawia się nadzieja, że pomożemy naszym 
pacjentom, dając im szansę na normal-
ne funkcjonowanie w życiu osobistym 
i społecznym. Aktualna strategia lecze-
nia chorób reumatycznych za cel stawia 
osiągnięcie remisji, czyli brak objawów 
choroby w trakcie leczenia. To naprawdę 
szczytny cel. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Leki te powinny być dostępne, 
zwłaszcza że są konieczne także w le-
czeniu dzieci…

Tak, niestety o chorobach reumatycz-
nych nieczęsto się mówi, szczególnie o tych, 
które występują rzadko, a już szczególnie 
u dzieci. W powszechnej świadomości cho-
roby reumatyczne występują tylko u osób 
starszych. Tak nie jest, chorują też dzieci, 
nawet niemowlęta, a szczególnie często, 
wręcz najczęściej, dzieci w wieku przed-
szkolnym. Choroby reumatyczne u dzieci 
to nie urazy, jak są powszechnie niezwy-
kle często rozpoznawane. Obrzęk kolana 
u kilkulatka to wręcz konieczność skiero-
wania do reumatologa dziecięcego. Dzieci 
trzeba odpowiednio leczyć, ale żeby leczyć, 
najpierw muszą być właściwie zdiagnozo-
wane. Aktualnie ewidentnie nam brakuje 
oręża do leczenia najcięższej postaci MIZS, 
choroby Stilla, zagrożonej najcięższymi 
powikłaniami. Ja takich pacjentów mam, 
dlatego wiem, że te terapie to dla chorych 
życiowa konieczność. I nie oczekujemy 
na żadne nowości, te leki są już stosowane 
w innych krajach od wielu lat.

Tocilizumab (inhibitor interleukiny 
6) jest właściwie od początku pandemii 
COVID-19 stosowany w celu opanowana 
burzy cytokinowej w COVID-19; w po-
dobnym wskazaniu w końcu ubiegłego 
roku została też już zarejestrowana 
przez Europejską Agencję Leków ana-
kinra. W Polsce na razie nie ma moż-
liwości jej stosowania także w burzy 
cytokinowej w COVID-19?

Mam takich pacjentów, dlatego wiem, że te terapie 
to dla chorych życiowa konieczność. Nie oczekujemy 

na żadne nowości, te leki są już stosowane 
w innych krajach od wielu lat

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

CHOROBY RZADKIE  CHOROBA STILLA

Prof. Zbigniew Żuber
– pediatra i reumatolog, kierownik Oddziału Dzieci 
Starszych z pododdziałami neurologii i reumatologii 
Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie.
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Jaka jest sytuacja w szpitalach w do-
bie piątej fali COVID-19? 

Generalnie fala ta diametralnie się 
różni od tego, co widzieliśmy poprzed-
nio. Przypadków ciężkich zachorowań jest 
naprawdę niewiele. To są osoby, które się 
nie zaszczepiły i zostały zakażone wirusem 
w wariancie delta. 

W tej fali pacjenci rzadziej trafiają 
do szpitala. Biorąc pod uwagę liczbę za-
każeń, nawet tę oficjalną, a ta nieoficjalna 
jest wielokrotnie wyższa, i szacując propor-
cjonalnie do fal poprzednich, powinniśmy 

mieć obecnie zajętych ok. 40 tys. łóżek, jest 
ich jednak zajętych ok. 18 tys. W szpitalach 
miejsc dla dorosłych chorych covidowych 
mamy dużo, problem jest z dziećmi. Był 
moment, że u dzieci było bardzo wiele in-
fekcji. W moim szpitalu musieliśmy nawet 
czasowo przekształcić na oddział pedia-
tryczny jeden oddział dla dorosłych. Teraz 
fala zachorowań u dzieci trochę opada. 

Myślę, że ta fala nas nie zaleje, nie spa-
raliżuje. Większy kłopot jest z miejscami 
niecovidowymi, bo wiele oddziałów zostało 
przekształconych w covidowe. 

Przebieg choroby jest teraz lżej-
szy?

Od początku roku nie mieliśmy na mo-
im oddziale zgonu, co jest naprawdę du-
żym wydarzeniem. Chorują oczywiście 
głównie osoby niezaszczepione, ale to jest 
naprawdę łagodna choroba. Zresztą nawet 
zakażenie wariantem delta u zaszczepio-
nego jest chorobą stosunkowo łagodną. 
Bardzo rzadko ci ludzie trafiają do szpitala, 
niezwykle rzadki jest ciężki przebieg. War-
to się więc szczepić, tym bardziej że nie 
wiemy, co będzie po omikronie. 

Nie wiemy, co będzie 
po omikronie 

Rozmowa z  PROF. DR HAB. N. MED. ANNĄ PIEKARSKĄ, kierownik Kliniki Chorób 
Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 Oddział 
covidowy  
w szpitalu MSWiA  
w Warszawie
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Wariant wirusa, który mamy w tej chwi-
li, jest formą mało patogenną, niewywołu-
jącą zapalenia płuc. Natomiast nie wiemy, 
co będzie dalej. 

Czy omikron to ostatnia fala pan-
demii?

Nie sądzę. Jest taka szansa, bo jeżeli po-
pulacja tak słabo zaszczepiona jak Polacy 
w krótkim okresie gwałtownie przechoruje 
w ogromnej masie zakażenie, na jakiś czas 
faktycznie może nas to chronić przed no-
wymi falami. Natomiast nikt z całą odpo-
wiedzialnością nie może powiedzieć, że nie 
będzie kolejnych wariantów koronawirusa. 
Nie wiemy, czy będziemy na nie odpor-
ni. Może życzeniowo, oczami wyobraźni, 
widzimy koniec epidemii, bo bardzo już 
tęsknimy za normalnością, ale rozum pod-
powiada, że to jeszcze nie koniec.

Czy leki przeciwwirusowe mogą 
wspomóc pokonanie pandemii?

Mogą wspomóc, jeśli zaczynamy le-
czyć szybko, a z założenia pacjent, który 
ma dostać leki przeciwwirusowe, musi je 
dostać wcześnie. Na ich włączenie mamy 
pierwsze pięć dni, potem nie są skuteczne. 
Ma to znaczenie, bo stosując takie leki, 
zamykając drogi replikacji wirusa i powo-
dując, że jest ona mniejsza, zmniejszamy 
także zakaźność takiej osoby. Zmniejsza-
my zapotrzebowanie na hospitalizację. To 
wszystko ma swoje skutki. W skali maso-
wej leki przeciwwirusowe mają szansę 
przyczynić się do skrócenia pandemii, 
muszą być jednak powszechnie dostępne. 

To, że dziś są leki, absolutnie nie wyklu-
cza szczepień. Bez nich nie poradzimy sobie 
z pandemią. Latem, kiedy było widać, że 
kto miał się zaszczepić, zrobił to do czerw-
ca, a pozostałych trzeba do tego nakłonić, 
bardzo prosiliśmy o zintensyfikowanie 
działań. Tak się nie stało. Ceną za to było 
kilkadziesiąt tysięcy zgonów jesienią. Lu-
dzie umierali, bo byli niezaszczepieni. Tych 
kilkudziesięciu tysięcy zgonów można było 

uniknąć. Pamiętajmy, że możemy przeżyć 
kolejne zaskoczenie. Tak jak zaskoczeniem 
był sposób funkcjonowania, zakażania, wy-
woływania choroby przez omikron.

Umierali głównie niezaszczepieni?
Tak, wśród tych pacjentów były młode 

osoby. To był dramat. Ich dramat, dramat 
ich rodzin. Prawdziwym dramatem jest 
też to, że dopuściliśmy do tego, żeby ktoś 
tym ludziom tak potwornie namieszał 
w głowach, że nie uwierzyli w skuteczność 
szczepień, tylko w ich szkodliwość. 

Nie wiem, jaka była motywacja osób, 
które za tym stoją. Wiem, że trzeba z tym 
walczyć. Niezaszczepieni pacjenci, którzy 
trafili z ciężką postacią COVID do szpitala, 
bardzo tego żałowali. Widzieli, że to się źle 
skończy, mieli świadomość, że przebieg 
choroby będzie dla nich fatalny i że praw-
dopodobnie z niej nie wyjdą. Co mogli my-
śleć, jeżeli zdawali sobie sprawę, że to pew-
nie ostatnie dni ich życia i mogli wcześniej 
zrobić prostą rzecz, żeby się uchronić? Ale 
uwierzyli nie temu co trzeba. Czasu się 
nie cofnie. Tego nie da się naprawić. Wi-
działam przerażenie, bezradność, poczu-
cie krzywdy w oczach setek ludzi, którzy 
zmarli. To nie do opowiedzenia...

Nie wiem, czy osoby, które namawia-
ją do nieszczepienia się, wykonały jakąś 
pracę mentalną, żeby nie wiedzieć za 
wszelką cenę. Nie widzieć, być głuchym 
na nasze argumenty. To niemożliwe, żeby 
ktoś przeszedł przez oddział covidowy je-
sienią ubiegłego roku, zobaczył to, co się 
tam działo, i z premedytacją namawiał lu-

dzi, żeby się nie szczepili. To jest robienie 
innym ogromnej krzywdy. Ci ludzie mają 
na sumieniu kilkadziesiąt tysięcy istnień, 
których nie byliśmy w stanie uratować. 
Choroba tak przebiega, że działać moż-
na tylko do pewnego momentu, a bardzo 
często pacjenci przychodzili zbyt późno. 

Czy na oddziałach są dostępne le-
ki stosowane w późniejszym stadium 
choroby, w czasie burzy cytokinowej?

Tak, te wszystkie leki mamy. Od począt-
ku stosowaliśmy tocilizumab, w tej chwili 
mamy barnicytynib. Trzeba je stosować 
z ogromnym rozsądkiem, w odpowied-
ni sposób. To nie są leki dla każdego ani 
w każdej sytuacji. Natomiast faktycznie 
uratowały życie wielu pacjentom, u któ-
rych konieczna była immunomodulacja.

Jak pani ocenia to, co się do tej pory 
wydarzyło w czasie pandemii?

Spełnił się, niestety, najgorszy scena-
riusz, jaki przewidzieliśmy – że powstaną 
mutacje, przed którymi szczepienia nie 
będą nas chroniły. Tak się stało z omikro-
nem. Te wirusy pojawiły się właśnie w po-
pulacjach nieszczepionych. Nie pojawiły się 
w populacji wysoko wyszczepionej, w kra-
jach rozwiniętych, w Europie, ale w Indiach, 
w Afryce, gdzie jest mało szczepień. 

Chwała Bogu na razie skręt w genetyce 
wirusa nastąpił w stronę bardzo łagodnego 
przebiegu. Na szczęście nie mamy wirusa 
z przebiegiem delty i zakaźnością omikrona. 
Na razie. Oby się tak nie stało, bo to będzie 
kombinacja, która nas wyłoży. Będziemy 
zaczynać od początku. Cała praca szczepie-
niowa pójdzie na marne. To byłby absolutny 
dramat. To wszystko możemy „zawdzię-
czać” antyszczepionkowcom. Szczepienia 
mają sens wtedy, kiedy zaszczepiona jest 
absolutna większość populacji. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
– specjalista chorób zakaźnych. Kieruje Katedrą Chorób 
Zakaźnych oraz Kliniką Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM 
w Łodzi, a także Oddziałem Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii w WSSz im. dr. Wł. Biegańskiego.

Niezaszczepieni pacjenci, którzy trafili z ciężką 
postacią COVID do szpitala, bardzo tego żałowali. 

Widziałam przerażenie, bezradność, poczucie  
krzywdy w oczach setek ludzi, którzy zmarli 

Rozmawiała ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

EPIDEMIA COVID-19
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Rak jajnika jest jednym z najczęściej 
występujących nowotworów złośliwych u kobiet.¹

Owiany mitami, które trzeba odczarować.

 

Nikt nie zrobi tego lepiej niż one – „Niebieskie Motyle”.

Poznaj historię siedmiu delikatnych, ale zarazem

silnych i walecznych kobiet, które w książce

„Jak motyl. Odczarować mity” dzielą się swoimi

historiami o życiu z rakiem jajnika i nadziei.

Towarzyszą im opowieści lekarzy, którzy wspierają je

w walce z chorobą.

Patronat: Wydawca: 

Jak motyl 
Odczarować mity

NP-PL-OCU-ADVT-210001, 04.20211. Didkowska J., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 roku.
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