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orum Ekonomiczne to miejsce, 
gdzie od wielu lat rozmawia się 
o systemie ochrony zdrowia. Tak 
jak w poprzednich latach „Wprost” 

zaprasza na debaty. Będziemy rozmawiać 
o biotechnologii i przemyśle farmaceutycz-
nym, profilaktyce, onkologii i neurologii. 
Zapraszamy też 7 września o godz. 19.30 
na słynną już debatę oksfordzką, tym ra-
zem – jak zawsze gorąca dyskusja będzie 
się toczyć o tym, czy w Polsce na długość 
życia większy wpływ ma kod… pocztowy, 
czy kod genetyczny. Dzięki nowoczesnej 
diagnostyce i nowym terapiom częściowo 
udaje się naprawić niedoskonałości w kodzie 
genetycznym; czy podobnie efektywne dzia-
łania udaje się prowadzić w likwidowaniu 
różnic wynikających z miejsca zamieszkania 
i miejsca leczenia?

We „Wprost o Zdrowiu” wydanym z okazji Forum głos zabrały 
osoby, które tworzą kształt systemu polskiej ochrony zdrowia, 
a także wybitni klinicyści i przedstawiciele pacjentów. Pytaliśmy 
ich m.in. o priorytety na dziś. Optymizmem napawa to, że w wielu 
dziedzinach widać poprawę, szczególnie w polityce lekowej, 
o czym mówią zarówno minister Adam Niedzielski, wiceminister 
Maciej Miłkowski, jak i wybitni onkolodzy, kardiolodzy oraz 
neurolodzy. Postęp naukowy jest jednak ogromny i coraz częściej 

pojawia się pytanie, jak nowe opcje wcze-
śniej udostępniać chorym. Priorytetami są 
też likwidacja postpandemicznego długu 
zdrowotnego, zmiany organizacyjne, po-
prawa diagnostyki, dalsza informatyzacja, 
wreszcie – jakość w ochronie zdrowia.

A jak priorytety i reformy widzą pa-
cjenci? Dostrzegają pozytywne zmiany, ale 
lista potrzeb wciąż jest długa: „Wciąż się 
zastanawiają: dlaczego w jednym ośrodku 
mają wykonywane badania diagnostycz-
ne, a w drugim nie? Dlaczego w jednym 
szpitalu są programy lekowe, a w innym 
nie? Dlaczego jedni dostają leki w ramach 
procedury RDTL, a inni nie?”. 

Polski system ochrony zdrowia zmienia 
się, jednak często dość wolno. Narzekamy na 
biurokrację, nie najlepszą organizację, nie 

zawsze trafione od razu w dziesiątkę pomysły, niedostateczne finan-
sowanie. Jednak – jak mówi minister Niedzielski – warto po prostu 
robić swoje. A dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka, wybitna 
ekspertka z dziedziny zarządzania, dodaje: „Zmian w systemie nie 
dokonuje sam minister czy prezes NFZ; dokonują ich wszyscy, któ-
rzy pracują w tym systemie. Każdy z nas, pracujących w systemie 
ochrony zdrowia, powinien dać z siebie więcej”. Jeżeli chcemy, żeby 
system ochrony zdrowia był lepszy. A przecież chcemy.
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SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Rozmawiamy w dniu ogłoszenia re-
fundacji dwóch nowych terapii w SMA, 
w tym najdroższego leku na świecie: 
terapii genowej. Od dwóch lat pełni pan 
funkcję ministra zdrowia. Udostępnie-
nie tej terapii można uznać za jeden 
z ważnych sukcesów?

Na poziomie refundacyjnym postęp 
w ostatnich latach mamy imponujący, 
a ten rok jest wręcz unikalny: udało się 
udostępnić w refundacji 84 nowe substan-
cje lecznicze, gdy jeszcze niedawno suk-
cesem była refundacja 30 nowych terapii, 
a w 2012 roku – 19. Przyrost tempa wpro-
wadzania do refundacji nowych cząste-
czek jest imponujący, nie tylko ze względu 
na liczbę, ale też sposób uwzględniający 
wszystkie uwarunkowania technologicz-
ne, efektywność – te prace są ogromną za-
sługą wiceministra Macieja Miłkowskiego.

To dobry dzień, jednak oprócz tego, że 
dla polskich pacjentów będzie dostępny 
najdroższy lek na świecie – co ma pewien 
wymiar symboliczny –  to pokazujemy 
pewną logikę udostępniania leczenia dla 
pacjentów. Nie wprowadzamy rozwiązań 
punktowych, tylko budujemy komplekso-
wą opiekę: w kwietniu 2021 roku rozpo-
częliśmy realizację badań przesiewowych 
w zakresie SMA, zaczęliśmy badać każ-
dego noworodka. Do dziś udało się prze-
badać już ponad 280 tys. dzieci. Pozwala 
to na zdiagnozowanie przypadków SMA 
w okresie przed wystąpieniem pierwszych 
objawów. Istotą terapii jest zatrzymanie 
objawów, dlatego zastosowanie leczenia 
już w okresie przedobjawowym daje dziec-
ku możliwość normalnego życia, prawi-
dłowego rozwoju, podczas gdy jeszcze 
kilka lat temu było ono skazane na głęboką 
niepełnosprawność. Nie chodzi więc tylko 
o to, że mamy najdroższą terapię świata, 
ale też o wkomponowanie jej w pewien 
program: są badania przesiewowe i do-
stępne wszystkie zarejestrowane leki, gdyż 
udostępniliśmy również terapię doustną. 

O priorytetach ostatnich 
dwóch lat i na najbliższą 

przyszłość mówi 
minister zdrowia 

ADAM NIEDZIELSKI

Jadąc 
na rowerze, 
trzeba czasem 
zmienić 
garnitur
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Udało się więc zbudować kompleksowe 
rozwiązanie, bardzo oczekiwane.

Jak podsumowałby pan dwa lata 
sprawowania funkcji ministra zdrowia? 
To nie był łatwy czas – epidemia CO-
VID-19, wojna w Ukrainie, fala uchodź-
ców w Polsce…

Jestem zadowolony, że zespół ludzi, 
z którymi pracuję, wytrzymał ciśnienie 
ostatnich lat. Często pracowaliśmy w try-
bie 24-godzinnym, było niewiele czasu 
na spędzanie go z rodziną, co na pewno 
odbiło się na każdym z nas, na rodzinach, 
komforcie życia. Mimo to nie ograniczyli-
śmy działań do projektowania i realizowa-
nia polityki walki z pandemią – a przecież 
cały czas trzeba było odpowiadać na nowe 
wyzwania. Podejmowaliśmy też wysiłki 
systemowe, by dokonywać reform doty-
czących części niecovidowej.

Dokonaliśmy czegoś w rodzaju… zmia-
ny garnituru w czasie jazdy na rowerze. 
Trzeba walczyć z pandemią, a jednocze-
śnie rozwiązywać problemy, które doty-
czą całego systemu. Lista sukcesów jest 
naprawdę długa: zwiększyliśmy gwaran-
cję finansowania ochrony zdrowia do 7 
proc. PKB. Później udało się rozwiązać 
bardzo poważny problem wynagrodzeń 
w systemie opieki zdrowotnej. Do tej pory 
wynagrodzenia były tak niskie, że personel 

medyczny często decydował się na wyjazd 
za granicę lub przechodził do prywatnej 
służby zdrowia. Wzrost wynagrodzeń, jaki 
przez te dwa lata zapewniliśmy, kierując 
duże środki finansowe do poszczególnych 
grup zawodowych, gwarantują pacjentowi, 
że będzie miał opiekę medyczną.

Trzecia rzecz, którą udało się wprowa-
dzić, to fundamentalna reforma podsta-
wowej opieki zdrowotnej.

Lekarze mogą zlecać pacjentom 
więcej badań, od października ma 

Niedawno ruszył pilotaż nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej. Co jest 
jego celem?

Chcemy się dostosować do oczekiwań 
pacjentów, którzy lubią mieć wygodne 
rozwiązania, jednak również rozwiązać 
problem nadmiarowego zgłaszania się 
pacjentów na SOR. Według szacunków 
ponad 80 proc. osób korzystających z SOR 
nie powinno tam szukać pomocy. System, 
który projektujemy, jest oparty na platfor-
mie kontaktu elektronicznego. Chcemy, 
by pierwszą linią kontaktu pacjenta z noc-
ną i świąteczną pomocą medyczną była 
teleporada – oczywiście udzielana przez 
lekarza, który zadecyduje, czy chory po-
winien być umówiony na wizytę (zostanie 
zapisany na konkretną godzinę), czy nie 
jest to konieczne. Oczywiście pacjenci 
będą też kierowani na SOR, gdy będzie to 
potrzebne. Nie w każdym przypadku jest 
to jednak niezbędne.

Już we wrześniu projekt ustawy o ja-
kości miał trafić pod obrady Sejmu. 
Czy jest szansa na dotrzymanie tego 
terminu? Kiedy jakość w ochronie zdro-
wia zacznie być oceniana i finansowo 
doceniana?

Pomysł na zmiany w systemie opieki 
zdrowotnej był taki, że po pierwsze trzeba 
zagwarantować większe nakłady; po dru-
gie zapewnić pracownikom, że będą z tego 
wzrostu korzystali. Trzecim elementem 
było, żeby wzrost nakładów przełożył się 
na efekt dla pacjenta. Kluczowa jest tu 
ustawa o jakości, której realizacja pokaże, 
czy nakłady, które zwiększamy, przynoszą 
rzeczywiste korzyści. Jeśli nie, to trzeba 
odpowiedzieć na pytanie, co powinno być 
robione inaczej. Fundamentem jest mie-
rzenie jakości klinicznej i jakości obsługi 
pacjenta.

Długo trwały dyskusje np. dotyczące 
kształtu systemu no-fault; były różne 
punkty widzenia: społeczne, polityczne. 
W pewnym momencie doszło do pewne-
go spłaszczenia problemu, jakby dotyczył 
on wyłącznie tego, czy lekarz powinien 
być zwolniony z odpowiedzialności kar-
nej, jeśli przyzna się do błędu medyczne-
go. A przecież istotą systemu no-fault są 
przede wszystkim korzyści dla pacjenta: 
zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, 
niezamiatanie ich pod dywan, system 
kompensacji. Dyskusja zabrała wiele 

wejść opieka koordynowana w POZ. 
Jednak nie wszyscy lekarze popierają 
te zmiany…

Reforma POZ jest podzielona na eta-
py, przygotowaliśmy ją w różnych kon-
figuracjach zespołu, który pracował nad 
koncepcją. Zespół nieco się zmniejszył 
ze względu na brak skłonności do współ-
pracy Porozumienia Zielonogórskiego. 
Ocena ekspertów jest jednak zgodna, że 
wprowadzane zmiany są słuszne: posze-
rzenie diagnostyki i wprowadzenie modelu 
opieki koordynowanej. To nie jest łatwe 
przedsięwzięcie, stąd pewne głosy niezado-
wolenia. Zdaję sobie z tego sprawę, jednak 
idealne rozwiązania nie istnieją. Chcemy 
jak najszybciej wdrażać wypracowane 
rozwiązania. Jeśli będzie konieczność 
ich korygowania, będziemy to robić. Re-
forma jest na półmetku, obecnie czekamy 
na przygotowanie rozwiązań mających 
wprowadzić opiekę koordynowaną w POZ.

Mówił pan o wzroście wynagrodzeń 
lekarzy, ale zapowiedział też promo-
wanie finansowe lekarzy pracujących 
w publicznym systemie zdrowia, żeby 
nie łączyli pracy w publicznym i prywat-
nym systemie. Jak to będzie wyglądać?

To dalszy kierunek zmian. Chcieliby-
śmy, by gwarancje wynagrodzeń ofero-
wane przez państwo były korzystniejsze 

dla lekarzy, którzy zdecydują się na pracę 
wyłącznie w systemie publicznym. Na ra-
zie nie ma jeszcze konkretnego kształtu 
tego rozwiązania; pracujemy nad nim. 
Kolejny ruch płacowy będzie w lipcu przy-
szłego roku. Przygotowujemy się, patrząc, 
na co będzie nas stać, gdyż pod względem 
finansowym czasy stały się dużo bardziej 
skomplikowane niż dwa lata temu, gdy 
rozpoczęliśmy na ten temat dyskusję 
społeczną. Zapewne w przyszłym roku 
ta kwestia będzie przedmiotem naszej 
dyskusji ze środowiskiem medycznym.

Priorytetem teraz jest likwidacja długu zdrowotnego 
postcovidowego. Nie da się tego zrobić dzięki 

jednemu projektowi, jednemu rozwiązaniu. 
Koniecznych jest wiele działań, z których część 

została wprowadzona



7WRZESIEŃ 2022

czasu, ale jesteśmy już gotowi, by projekt 
we wrześniu trafił do parlamentu.

Dzięki tej ustawie pacjent będzie 
mógł sprawdzić, w którym szpitalu bę-
dzie miał szansę na lepsze leczenie?

Tak, już udało się wdrożyć pewne ele-
menty tego systemu w okulistyce i chi-
rurgii onkologicznej: NFZ prowadzi listy, 
które pokazują, ilu pacjentów jest leczo-
nych, jaka jest długość ich pobytu w szpi-
talu. Dwie sprawy są tu najważniejsze. 
Pierwsza: każda placówka będzie musiała 
pokazać swoje wyniki leczenia, obsługi 
pacjenta. Drugi: za lepszą jakość będzie 
otrzymywała większe pieniądze. Do tej 
pory obowiązywał paradygmat, że NFZ 
płaci tyle samo za określoną usługę me-
dyczną. Ta ustawa ma wprowadzić zróżni-
cowanie: jeśli dana placówka lepiej leczy, 
otrzyma więcej pieniędzy. Jakość nie może 
być pobocznym działaniem. Oczywiście, 
konieczne jest zdefiniowanie wskaźników, 
by móc porównać podmioty lecznicze mię-
dzy sobą. Ta ustawa ma promować kulturę 
zarządzania jakością; jej tworzenie będzie 
pewnym procesem.

Krajowa Sieć Onkologiczna wejdzie 
od przyszłego roku w całej Polsce?

Tak, projekt już został skierowany 
do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ma-
my też „siostrzane” rozwiązanie – w po-
staci Krajowej Sieci Kardiologicznej, która 
znajduje się na etapie pilotażu. Proces 
sieciowania jest po to, by zapewnić pacjen-
towi koordynację leczenia, a z drugiej stro-
ny możliwość konsultacji ze specjalistami 
z ośrodków o najwyższej referencyjności. 
Pilotaż sieci onkologicznej pokazał, że 
trzeba unikać sytuacji, kiedy małe ośrodki 
samodzielnie podejmują decyzje o lecze-
niu skomplikowanych i trudnych przy-
padków choroby. Ta sama logika zostanie 
przeniesiona do sieci kardiologicznej.

Wzbudzająca kontrowersje reforma 
szpitali na razie została odłożona?

Konsultacje publiczne pokazały, że 
są dwa punkty krytyczne. Pierwszy to 
powołanie Agencji Rozwoju Szpitalnic-
twa – miał to być duży podmiot, jednak 
jesteśmy w czasach, kiedy trzeba raczej 
oszczędzać, niż realizować kosztochłon-
ne projekty. Druga wątpliwość dotyczyła 
ingerencji w decyzje podejmowane przez 

samorządy; chodzi głównie o szpitale 
powiatowe. To nie jest tak, że chcemy 
przeprowadzić tę reformę nad głową 
samorządowców. Wsłuchujemy się 
w krytyczne głosy, chcemy szukać roz-
wiązań, które pozwolą modernizować 
szpitalnictwo – myślę zarówno o zmia-
nach jakościowych, jak i o reformie za-
rządzania. Chcielibyśmy, żeby zapro-
ponowane rozwiązania były pewnego 
rodzaju konsensusem. Projekt modyfi-
kujemy, mamy pewien pomysł dotyczący 
kształtu ustawy, tak by koncentrowała 
się na restrukturyzacji.

Chcieliśmy przesunąć kalendarium tej 
ustawy. Okazało się jednak, że nie jest to 
wystarczająca odpowiedź na pojawiające 
się w dyskusji głosy. Widzimy, że mody-
fikacja musi być głębsza, staramy się wy-
pracować nowy model zmian.

Przygotowując wydanie „Wprost 
o Zdrowiu” na Forum Ekonomiczne, 
pytaliśmy ekspertów ochrony zdrowia 
i lekarzy klinicystów o pilne wyzwania 
na drugie półrocze. A jaki jest dla pana 
priorytet?

Likwidacja długu zdrowotnego post-
covidowego. Nie da się tego zrobić dzięki 
jednemu projektowi, jednemu rozwią-
zaniu. Koniecznych jest wiele działań, 
z których część już została wprowadzo-
na, np. zdjęcie limitów w świadczeniach 
specjalistycznych, Profilaktyka 40 Plus, 
inwestycje w infrastrukturę szpitalną, 
w lepszy sprzęt. Można powiedzieć, że 
konieczny jest ogólnonarodowy projekt 
dotyczący odbudowy zdrowia publiczne-
go. Cieszę się, że świadomość koniecz-
ności takich działań dotyczy nie tylko 
ministerstwa zdrowia. Mamy wspólny 
projekt, który jednoczy ministerstwo 
zdrowia, kancelarię prezydenta, mini-
sterstwo aktywów państwowych i spół-
ki skarbu państwa - to program Zdrowe 
Życie. W ramach tego programu chcemy 

zapewnić możliwość wykonywania dia-
gnostyki w mniejszych miejscowościach, 
promujemy także pewne zasady dotyczą-
ce dbania o siebie, brania odpowiedzial-
ności za własne zdrowie.

Tu też bardzo ważna jest reforma POZ, 
o której mówiłem. Poszerzenie diagno-
styki oznacza szybsze rozpoznawanie 
schorzeń, z kolei dzięki opiece koordy-
nowanej pacjent otrzyma lepszą opiekę 
już na poziomie lekarza POZ.  

Podczas Forum Ekonomicznego weź-
mie pan udział w debacie oksfordzkiej 
„Wprost”: „Jeśli chodzi o zdrowie, to 
kod zamieszkania jest ważniejszy niż 
kod genetyczny”. Czy rzeczywiście tak 
jest?

To bardzo ciekawy temat. Powinniśmy 
dążyć do tego, żeby niezależnie od kodu 
zamieszkania dostęp do  leczenia był 
porównywalny, gdyż już w konstytucji 
znajduje się zapis o równym dostępie 
do systemu opieki zdrowotnej. Jednak 
w krajach Europy Zachodniej też miejsce 
zamieszkania w dużym stopniu przesądza 
o średniej długości trwania życia. Z dru-
giej strony ogromny wpływ na nasze życie 
ma genetyka. Każde z tych zagadnień jest 
ciekawe, w każdym wiele się zmienia. Jeśli 
chodzi o genetykę, to postęp dotyczy dia-
gnozowana i leczenia. Podobnie staramy 
się zmniejszać wpływ miejsca zamieszka-
nia na długość życia. Konieczne jest wpro-
wadzanie rozwiązań mających na celu to, 
żeby zarówno kod genetyczny, jak i kod 
zamieszkania w jak najmniejszym stopniu 
decydowały o naszym zdrowiu. Myślę, że 
dyskusja będzie bardzo ciekawa. Co roku 
debaty oksfordzkie „Wprost” przyciągają 
dużo uwagi, stanowią też dobrą rozrywkę 
dla słuchaczy. Mam nadzieję, że w tym 
roku też tak będzie. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Trzeba walczyć z pandemią, a jednocześnie 
rozwiązywać problemy, które dotyczą całego systemu. 

Zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia 
do 7 proc. PKB, udało się rozwiązać poważny problem 

wynagrodzeń, wprowadzamy reformę POZ

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA  WYZWANIA
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Wrześniowa lista przyniosła duże 
zmiany dla pacjentów chorych na cu-
krzycę, ostrą białaczkę szpikową, gruź-
licę lekooporną oraz SMA. Jakie zmiany 
uważa pan za najważniejsze na tej liście?

Największą grupę chorych obejmie zmia-
na dotycząca leczenia cukrzycy na liście 
aptecznej. Udało się poszerzyć wskazania 
dla dwóch grup bardzo nowoczesnych le-
ków: flozyn oraz analogów GLP1. W przy-
padku flozyn są to dwa leki (dapagliflozyna 
i kanagliflozyna), pewnie niedługo uda się 
to także dla trzeciego. Z refundacji będą 
mogli korzystać chorzy, u których poziom 
hemoglobiny glikowanej wynosi =>7,5% (do 
tej pory było to =>8 %). Bardzo mocno od 
długiego czasu zabiegali o taką zmianę eks-
perci. Przyjęliśmy też, że takim leczeniem 
będą mogli być objęci także pacjenci leczeni 
insuliną (wcześniej nie było to możliwe). 
Podobne wskazania są dla analogów GLP-1 
(dulaglutyd, semaglutyd). To bardzo istotne, 
ponieważ do tej pory pacjenci, którzy mieli 
już wskazania do leczenia insuliną, musieli 
przerwać terapię flozynami lub analogami 
GLP-1. Usunięto też zapis dotyczący ko-
nieczności nieskuteczności stosowania w 
ciągu sześciu miesięcy dwóch leków doust-
nych przeciwcukrzycowych, zanim chory 
może otrzymać flozynę lub analog GLP-1. 
Dodatkowo dodajemy zapis, że jeśli pacjent 
miał HbA1c powyżej 8 proc., a dzięki terapii 
udało mu się ją obniżyć do 7 proc., to nadal 
ma prawo korzystać z leczenia i powinien 
to robić, bo lek okazał się skuteczny.

W przypadku analogów GLP1 zmiana 
polega również na tym, że będą je mogli 
otrzymać też chorzy na cukrzycę z BMI po-
wyżej 30 (do tej pory – powyżej 35). Obecnie 
mamy problem z dostępnością jednego z  le-
ków, jednak mamy obietnicę producenta, 
że w najbliższych miesiącach sytuacja ma 
się poprawić. 

To ogromna zmiana, o którą zabiegali 
zarówno diabetolodzy, jak i pacjenci…

Mówiliśmy, że po dwóch latach refunda-
cji flozyn i analogów GLP-1 przeanalizujemy, 
jak te leki są skuteczne, i będziemy starać 
się rozszerzyć wskazania. Leki okazały się 
niezwykle skuteczne, dlatego chcemy je 
udostępnić większej grupie chorych na cu-
krzycę, ale nie tylko. W tym celu poszerzy-
liśmy w poprzednich listach wskazania dla 
pacjentów z niewydolnością serca oraz nie-
wydolnością nerek. Dodatkowo wprowadzi-

liśmy do refundacji dla pacjentów z cukrzycą 
dwa inhibitory DPP-4: sitagliptynę oraz vil-
dagliptynę. Leki te przyjmowane są obecnie 
przez mniej więcej 25 tys. pacjentów. Po 
zmniejszeniu kosztów leczenia do kwoty 
40-50 zł dla pacjenta (aktualnie 120-130 
zł) na pewno terapia będzie dostępniejsza 
cenowo. W przyszłym roku spodziewamy 
się dalszych obniżek cen, gdyż pojawią się 
w tych grupach leki generyczne.

Pacjenci z cukrzycą czekają też na 
systemy monitorowania glikemii, o któ-
rych dziś już wprost mówi się, że są nie 
tylko elementem monitorowania, ale 
też leczenia…

Chcemy je szerzej udostępnić pacjen-
tom; do końca września postaramy się wy-
dać odpowiednie rozporządzenie. Pracuje-

my nad możliwością udostępnienia szerzej 
systemu FGM dla pacjentów powyżej 18. ro-
ku życia. Dla dzieci udało się obniżyć dopłatę 
z 30 do 20 proc., co spowoduje oszczędności 
w wysokości ok. 50 zł miesięcznie (ze 150 zł 
odpłatności do 100 zł). To ok. 600 zł rocz-
nie, co jest istotne przy wieloletniej terapii. 
Dodatkowo dołożyliśmy opakowanie na 
pół roku, aby refundacja zabezpieczyła cały 
okres leczenia. Zmiany w tym zakresie pla-
nowaliśmy od 1 grudnia, ale być może będzie 
to możliwe dopiero od 1 stycznia, gdyż NFZ 
zgłosił, że musi mieć okres trzech miesięcy 
na przygotowanie zmienionych zasad rozli-
czeń. W tym okresie udostępnilibyśmy już 
refundację nowego systemu FGM, który 
będzie miał funkcjonalność praktycznie 
ciągłego monitorowania glikemii. To nowy 
system, do tej pory w Polsce niedostępny.

Rozmowa z MACIEJEM MIŁKOWSKIM, wiceministrem 
zdrowia odpowiedzialnym za refundację leków

Będzie dużo 
się działo
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Duża zmiana na liście wrześniowej do-
tyczy chorych na ostrą białaczkę szpiko-
wą. Do niedawna w tej chorobie mieliśmy 
refundowany jeden nowoczesny lek…

Wchodzą cztery nowe, wszystkie, które 
były oczekiwane przez środowisko hemato-
onkologów; trzy z nich powiększą program 
lekowy, a jeden będzie dostępny w ramach 
katalogu chemioterapii. Cała populacja cho-
rych na ostrą białaczkę szpikową, wszystkie 
grupy, będą w odpowiednim zakresie zabez-
pieczone. Wszystkie nowoczesne leki będą 
dostępne. Oczywiście ich efektywność jest 
różna, ostra białaczka szpikowa jest bardzo 
agresywnym schorzeniem, nie zawsze udaje 
się całkowicie wyleczyć pacjenta. Cieszę się 
jednak, że udało się udostępnić pacjentom 
wszystkie leki, o które postulowali wraz 
z hematoonkologami.

Duża zmiana następuje również w pro-
gramie lekowym nowotworów głowy i szyi: 
w pierwszej linii leczenia płaskonabłon-
kowego raka głowy i szyi pojawia się pem-
brolizumab. To już podstawowy standard, 
zdecydowanie „przejmie” pierwszą linię 
leczenia. Program lekowy bardzo istotnie się 
zmieni. Ważną zmianą jest również umoż-
liwienie leczenia schizofrenii o wczesnym 
początku: będzie można stosować lek już 
od 13. roku życia.

I największa nowość: terapia genowa 
w SMA, najdroższa terapia na świecie, 
bardzo nowoczesna…

Są duże zmiany w zakresie leków udo-
stępnionych w ramach Funduszu Medycz-
nego i pierwszej listy technologii lekowych 
o wysokim poziomie innowacyjności. Z pię-
ciu terapii dwie zostały udostępnione na 
początku roku, a teraz kończymy pierwszą 
listę trzema kolejnymi terapiami. Najważ-
niejsza jest terapia genowa dla pacjentów 
z SMA. Lek zolgensma, oczekiwany przez 
środowisko pacjentów, został zrefundowany. 
W Polsce mamy świetnie funkcjonujący pro-
gram badań przesiewowych noworodków, 
który objął już całą populację. To właśnie 
ci pacjenci będą mieli możliwość stosowa-
nia terapii genowej (jednorazowo) albo tej, 
która była do tej pory dostępna, a charakte-
ryzuje się podawaniem dokanałowym co 
cztery miesiące. Również w ramach tego 
programu został udostępniony trzeci lek 
(risdiplam) dla pacjentów, którzy ze względu 
na medyczne komplikacje mają utrudniony 
dostęp do podania nusinersenu. Drugą tera-

pią z Funduszu Medycznego jest imlifidaza 
dla pacjentów wysoko immunizowanych 
przed przeszczepem nerki. Trzecią – lek 
pretomanid na gruźlicę wielolekooporną 
oraz bedakilina.

Jeśli chodzi o refundację apteczną, to 
ważną zmianą jest wprowadzenie do re-
fundacji cyklosporyny w ciężkim zapaleniu 
rogówki u pacjentów z zespołem suchego 
oka. Podsumowując, mogę powiedzieć, że 
wrześniowa lista jest duża i dobra dla wielu 
pacjentów.

Jakie są priorytety zmian w polityce 
lekowej na drugie półrocze?

Na wrześniowej liście nie udało się wpro-
wadzić zmian w leczeniu SM – a są tu pla-
nowane duże zmiany, wręcz rewolucyjne; 
przełożyliśmy je na listopad, choć czekamy 
jeszcze na ostateczne wypowiedzenie się 
przez AOTMiT. Zależy nam na uporządko-
waniu leczenia SM i wprowadzeniu istot-
nych zmian. Planujemy też jeszcze w tym 
roku zmiany w programie leczenia AZS – 

mam nadzieję, że pojawią się nowe leki dla 
dorosłych pacjentów i dla dzieci.

Jeśli chodzi o onkologię, to być może uda 
się też wprowadzić zmiany w leczeniu raka 
gruczołu krokowego i raka piersi – są nowe 
leki w potrójnie ujemnym raku piersi, gdzie 
do tej pory nie było nowoczesnych terapii. 
Być może pojawią się zmiany w programie 
leczenia raka jajnika i raka trzustki. Dużo 
jeszcze w tym roku będzie się działo. Z ko-
lei na styczeń chcemy uaktualnić program 
leczenia raka płuca. Konieczne będzie odno-
wienie wielu decyzji refundacyjnych; planu-
jemy też duże zmiany w samym programie.

Jeśli chodzi o hematoonkologię, to pla-
nujemy zmiany w przypadku przewlekłej 
białaczki limfocytowej, być może też w szpi-
czaka i chłoniaków. Ważna jest też poprawa 
funkcjonowania programów lekowych.

Ten rok będzie typowo rewolucyjny. Być 
może w przyszłym będziemy skupiali się 
bardziej na diagnozowaniu, na wytycznych, 
a także monitorowaniu efektywności leków, 
które wprowadziliśmy, np. w cukrzycy, by 

pacjenci właściwie stosowali leki. Chce-
my też, by pacjenci lepiej stosowali się do 
wytycznych leczenia, np. nadciśnienia 
tętniczego.

Bez właściwej diagnostyki nie jest 
możliwe stosowanie nowoczesnych le-
ków, np. w onkologii. Czy będzie pan rów-
nież kładł nacisk na poprawę możliwości 
diagnostycznych?

To bardzo ważna kwestia, na pewno 
w przypadku raka płuca potrzebne jest 
wykonanie badań molekularnych już na 
początkowym etapie, by ustalić schemat le-
czenia. W przypadku niektórych nowotwo-
rów skupimy się na tym, żeby diagnostyka 
genetyczna była na samym początku. We 
wrześniu chcemy przedstawić kilka pro-
gramów lekowych do oceny AOTMiT, po 
to żeby od stycznia mogły wejść w życie. 
W przyszłym roku planujemy upublicznia-
nie większej ilości danych z wyników lecze-
nia, żeby pokazywać faktyczne skuteczności 
poszczególnych leków.

Zapowiadana jest duża nowelizacja 
ustawy refundacyjnej. Jakie najważ-
niejsze zmiany widziałby pan w tej 
ustawie?

Najważniejsze, by udało się skutecz-
nie przeprowadzić nowelizację; po naszej 
stronie bardzo dużo zostało zrobione, 
zaproponowaliśmy wiele poprawek, np. 
w kwestii marż w dystrybucji aptecznej i 
hurtowej. Myślimy o usprawnieniu pro-
cesu refundacyjnego, proponujemy cztery 
listy refundacyjne rocznie zamiast sześciu, 
chcielibyśmy mieć możliwość samodziel-
nego wnioskowania o refundację – bez 
wniosku firmy i pełnego wniosku HTA dla 
leków o ugruntowanej skuteczności: my-
ślę tu nie tylko o produktach leczniczych, 
ale też o wyrobach medycznych. Chcemy 
dokonać zmian i mam nadzieję, że branża 
będzie chciała z nami również w tej kwestii 
współpracować. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Ten rok będzie typowo rewolucyjny.  Być może w przyszłym 
będziemy skupiali się bardziej na diagnozowaniu, 
wytycznych, monitorowaniu efektywności leków
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Rok 2021 był rekordowy, jeśli chodzi 
o liczbę badań klinicznych zarówno 
komercyjnych, jak i niekomercyjnych. 
Było to możliwe dzięki finansowaniu 
badań ze środków Agencji Badań Me-
dycznych. Dlaczego rozwój badań jest 
taki ważny?

Z dwóch powodów. Z jednej strony, 
społecznej, badania kliniczne zwiększają 
dostęp do nowoczesnych terapii. Terapii, 
które być może nigdy nie będą w Polsce 
refundowane, na przykład ze względu na ich 
wysokie koszty, lub pojawią się na listach 
refundacyjnych za trzy, pięć lub siedem lat. 
Tymczasem już dzisiaj niektórzy pacjenci, 
szczególnie onkologiczni i hematologiczni, 
mają okazję skorzystać z badań, które mogą 
zmienić ich życie.

Z drugiej strony – w przypadku badań 
klinicznych ważny jest konkretny aspekt 
ekonomiczny – między innymi związany 
z większą liczbą miejsc pracy i wyższymi 

podatkami do budżetu. W krajach z naj-
lepszymi systemami ochrony zdrowia, jak 
kraje Beneluksu czy Dania, przemysł badań 
klinicznych i biotechnologii jest porówny-
walny z przemysłem motoryzacyjnym i pa-
liwowym, jeśli chodzi o wpływy do budżetu. 
Poza tym, jak wskazują szacunki, Narodowy 
Fundusz Zdrowia oszczędza rokrocznie 
kilkaset milionów złotych ze względu na 
świadczenia, które są wykonywanie trakcie 
w badań. Co więcej – pacjenci biorący udział 
w badaniu klinicznym to niejednokrotnie 
najlepiej zaopiekowani chorzy w kraju. To 
osoby mające kontakt z wybitnymi spe-
cjalistami, bo badania kliniczne prowadzą 
najlepsi profesorowie, najlepsi lekarze 
w swojej dziedzinie.

Część ekspertów twierdzi, że w Pol-
sce dostęp do nowoczesnych terapii 
wciąż jest ograniczony. Czy zgadza się 
pan z tym stwierdzeniem?

Niewątpliwie badania kliniczne nie 
rozwiążą wszystkich problemów ochrony 
zdrowia. Zdajemy sobie w pełni sprawę, 
że nie jest to największy wycinek wykresu 
kołowego dotyczącego dostępności do no-
woczesnych metod leczenia.

W ostatnich latach dużo zmieniło się 
w tym obszarze na lepsze. Mając okazję 
rozmawiania z zagranicznymi przedsta-
wicielami rynku ochrony zdrowia z kra-
jów zachodniej Europy, często słyszę, że 
właściwie dostępność do nowoczesnych 
terapii w Polsce jest podobna jak u nich. 
To ogromna zmiana, jaka nastąpiła w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Zmierzamy 
w dobrym kierunku. Pieniądze na ochronę 
zdrowia wyraźnie się zwiększyły, ale jeszcze 
sporo pracy przed nami.

Agencja rozpoczęła działalność 
w 2019 roku. Kilka miesięcy temu obcho-
dziła trzecią rocznicę powstania. Proszę 
o podsumowanie tego czasu – które 
z badań finansowanych do tej pory przez 
ABM były szczególnie ważne? Co zyskali 
polscy pacjenci, a co polskie firmy?

Faktycznie, ABM to najmłodsza agencja 
w systemie ochrony zdrowia. Ostatnie trzy 
lata to był czas niezwykle ciężkiej pracy. 
Czas – mówiąc po angielsku – shapingu 
instytucji, tworzyliśmy podwaliny, kształ-
towaliśmy jej rolę w systemie ochrony 
zdrowia. Efektywnie wykorzystaliśmy 
ten okres, szczególnie mając na uwadze 
dobro polskich pacjentów. W tych ostat-
nich trzech latach udało nam się doko-
nać realnej zmiany w systemie ochrony 
zdrowia, jeżeli chodzi o badania kliniczne 
i dostępność do nowoczesnych terapii. 
Warto wymienić choćby niezwykle waż-
ny infrastrukturalnie projekt, który jest 
właściwie w połowie realizacji. Mam na 
myśli rozwój Polskiej Sieci Badań Kli-
nicznych, zrzeszającej wybrane w ramach 
konkursów ABM Centra Wsparcia Badań 
Klinicznych. Te ośrodki badań klinicznych 
powstały przy szpitalach akademickich i 
instytutach naukowo-badawczych, czy-

Potrafimy robić badania 
na światowym poziomie

Rozmowa  
z DR. HAB. N. MED. 

RADOSŁAWEM 

SIERPIŃSKIM, 
prezesem 

Agencji Badań 
Medycznych
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li podmiotach, w których bezpośrednio 
pomaga się pacjentom. Dzięki temu chory 
we Wrocławiu, w Poznaniu i w Szczeci-
nie, przychodząc do centrum, uzyskuje 
dostęp do nowoczesnej terapii w bardzo 
dobrym europejskim standardzie. Obecnie 
powołaliśmy 23 Centra Wsparcia Badań 
Klinicznych w całym kraju; połowa z nich 
rozpoczęła już działanie.

Nakłady, które udało się przeznaczyć na 
realizację projektów przez polskich bada-
czy i ośrodki naukowe, przekładają się na 
to, że niemal 50 tys. ludzi weźmie udział 
w niekomercyjnych badaniach klinicznych. 
To wielka zmiana. Przed powstaniem ABM 
takich badań było klika lub kilkanaście. 
W 2021 roku zarejestrowano w URPL 46 
takich badań, przy czym 40 z nich to pro-
jekty finansowane ze środków ABM.

Dzięki ABM Polska staje się przyjaznym 
ekosystemem do prowadzenia badań kli-
nicznych – staramy się tworzyć właściwą 
legislację, a jednocześnie wzmacniamy 
rozwój nauk medycznych.

W lipcu Rada Ministrów przyjęła Rzą-
dowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycz-
nego na lata 2022-2031. Co osiągniemy 
dzięki tej strategii?

Niewątpliwie to kamień milowy – to 
wsparcie polskiego rządu dla biotechno-
logii, która dotychczas była traktowana po 
macoszemu. Realizacja planu przygotowa-
nego przez ABM będzie ukierunkowana 
na poszukiwanie rozwiązań o najwięk-
szym potencjale, mogących mieć szybką 
ścieżkę komercjalizacji i realny wpływ na 
poprawę sytuacji sektora (m.in. wyższa 
wyleczalność, niższe koszty, poprawa ja-
kości życia). ABM będzie dążyć do tego, by 
w perspektywie do 2031 roku dokonywał 
się ciągły rozwój sektora biomedycznego w 
Polsce oraz aby nasz kraj osiągnął pozycję 
lidera sektora biomedycznego w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Agencja Badań 
Medycznych będzie dążyła do powstania 
pierwszego polskiego innowacyjnego leku.

Kiedyś mówiliśmy, że to gry komputero-
we mogą zostać „flagowcem” innowacyjnej 
polskiej gospodarki. Ja bym pokusił się o 
stwierdzenie, że niewykluczone, że bio-
technologia może się stać naszą narodową 
specjalnością .

Plan będzie realizowany przez Agencję 
Badań Medycznych – na jego realizację rząd 
chce przeznaczyć 2 mld zł. Pieniądze trafią 

do polskich start-upów oraz do polskich 
innowacyjnych przedsiębiorstw.

W lipcu ABM ogłosiła dwa konkur-
sy. Pierwszy na badanie head-to-head, 
którego celem jest dostarczenie danych 
naukowych na temat najskuteczniej-
szych leków i procedur medycznych 
dostępnych dla pacjentów. Drugi do-
tyczy rozwoju medycyny celowanej lub 
personalizowanej na bazie terapii ko-
mórkowych lub produktów białkowych.

Nabór wniosków w ramach wspomnia-
nych konkursów będzie trwać do 19 wrze-
śnia br. Nabór trwa równolegle i alokacja, 
którą wstępnie założyliśmy, opiewa na 
ponad 350 mln zł.

Jeśli spojrzymy na skalę innowacyjno-
ści, to te dwa projekty znajdują się na jej 
dwóch końcach. Z jednej strony konkurs 
head-to-head – czarno na białym – będzie 
pokazywać, która metoda lecznicza jest 
efektywniejsza. Dzięki niemu uzyskamy od-
powiedź na pytanie, czy faktycznie jest tak, 
że bardzo drogie leki uznawane za nowo-
czesne są lepsze od terapii standardowych. 

To niezwykle ciekawe, również naukowo. 
Głównym celem pierwszego konkursu jest 
dostarczenie danych naukowych na temat 
najskuteczniejszych leków i procedur me-
dycznych, a także opracowanie nowych 
standardów leczenia, diagnostyki, rehabi-
litacji lub profilaktyki w trakcie niekomer-
cyjnych badań klinicznych lub eksperymen-
tów badawczych. Kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów wyłonionych 
w konkursie wynosi 100 mln zł.

Drugi konkurs – dotyczący medycyny 
spersonalizowanej – to innowacje przez 
duże „i”. Mówimy o terapiach onkologicz-
nych, z wykorzystaniem również sztucznej 
inteligencji, które będą bazowały na struk-
turze genetycznej danego pacjenta. Kiedyś 
mówiliśmy na przykład, że rak płuca to jed-
na choroba. Dzisiaj wiemy, że to określenie 
obejmuje wiele różnych schorzeń. Bardzo 
często to, co działa na pacjenta X, nie będzie 
działało na pacjenta Y i być może, zanim 

rozpoczniemy daną linię terapii onkolo-
gicznej, należałoby sprawdzić, czy w danym 
przypadku będzie skuteczna. Dzisiaj pod-
chodzimy do tego w ogólny sposób, a może 
należałoby personalizować te terapie. To 
jest trend światowy. Alokacja przeznaczona 
na konkurs to 250 mln zł.

Jakie są jeszcze plany ABM na 2022 
rok i najbliższe lata?

Planów jest dużo – pod koniec bieżącego 
roku lub w pierwszym kwartale 2023 roku 
ogłosimy konkurs dotyczący epidemiologii 
i zdrowia publicznego.

Dotychczas w Polsce mieliśmy kłopot 
z danymi. Mam na myśli dane z wielkich 
kohort bazujących na kilkunastu lub kilku-
dziesięciu tysiącach pacjentów – na przykład 
o wpływie zanieczyszczenia środowiska na 
choroby onkologiczne lub realnym dostępie 
do metod terapii i wpływu na przeżywalność. 
Często więc korzystaliśmy z danych z Europy 
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

W najbliższych miesiącach ogłosimy 
też kilka dużych konkursów dotyczących 
wykorzystania sztucznej inteligencji, a w 

kolejnych latach dotyczące realizacji Rzą-
dowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycz-
nego. Sporo pracy przed nami.

Przedstawiciele ABM będą uczestni-
kami Forum Ekonomicznego w Karpa-
czu. O czym będzie mowa podczas pa-
nelu, w którym wezmą państwo udział?

Przede wszystkim będziemy mówić o 
najnowszej inicjatywnie ABM, czyli o War-
saw Health Innovation Hub – czyli plat-
formie współpracy sektora publicznego 
z biznesem, która zrzesza 28 partnerów 
komercyjnych z całego świata. Będziemy też 
dyskutować o partnerstwie publiczno-pry-
watnym, o wspólnych celach i przedsięwzię-
ciach, które – niejednokrotnie z wielkimi 
korporacjami – możemy realizować dla 
polskich pacjentów. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

Niemal 50 tys. ludzi weźmie udział w niekomercyjnych 
badaniach klinicznych. To wielka zmiana. Przed 

powstaniem ABM takich badań było kilka-kilkanaście
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W lutym mówił pan, że ok. 80 proc. 
polskiej populacji uzyskało już odpor-
ność w kierunku koronawirusa. Czy 
wiemy, jak sytuacja przedstawia się 
obecnie?

Ostatnie wyniki badania OBSER-CO 
wykazały obecność przeciwciał anty SARS-
-CoV-2 u 91,1 proc. badanych w reprezen-
tatywnej próbie Polaków powyżej 20. roku 
życia. Badania wykonywaliśmy w kwietniu. 
Możemy zatem powiedzieć, że kolejne fale 
COVID-19 oraz szczepienia ochronne spo-
wodowały powszechny kontakt z wirusem 
lub antygenem szczepionkowym. Niestety, 
SARS-CoV-2 szybko zmienia strukturę ge-
netyczną i dlatego powinniśmy się szczepić 
kolejnymi dawkami przypominającymi, 
które zmniejszają ryzyko ciężkiego prze-
biegu choroby.

Czy możemy jednoznacznie powie-
dzieć, czy warto już teraz zaszczepić się 
przeciw COVID-19 dawką przypominają-
cą, czy lepiej poczekać, aż będą dostępne 
szczepionki skuteczne przeciw warian-
towi omikron? Kto nie powinien czekać? 
I co w sytuacji, gdy zaszczepimy się dziś: 
czy będzie możliwość zaszczepienia się 
kolejną szczepionką, która będzie efek-
tywna w stosunku do omikrona?

Nowe szczepionki ze składem antyge-
nowym dopasowanym do dominujących 
wariantów, szczególnie omikronu, mają 
się pojawić na rynku już we wrześniu, 
przyjmijmy nawet, że w październiku. 
Spodziewamy się kolejnej fali zakażeń 
jesienią, zatem zachęcamy do przyjęcia 
dawki przypominającej szczególnie osoby 
powyżej 60 roku życia oraz osoby z cho-
robami lub leczeniem upośledzającymi 
odporność. Dawkę przypominającą mogą 
obecnie przyjąć także pracownicy ochrony 
zdrowia. Jeśli osoby z tych grup zdecydują 
się na szczepienie obecną wersją szczepio-
nek, powinny mieć wystarczający poziom 
ochrony przez najbliższe kilka miesięcy.

Aby przyjąć nową dawkę przypominają-
cą, musimy być w pełni zaszczepieni daw-
kami podstawowymi, a od ostatniej dawki 
powinno upłynąć co najmniej trzy-cztery 
miesiące. Obecnie czekamy na ostateczne 
dane rejestracyjne.

Epidemia COVID-19 zmieniła nasze 
postrzeganie chorób zakaźnych. Czy re-
alnie w najbliższym czasie możemy się 

spodziewać kolejnej epidemii, choćby 
spowodowanej zmianami klimatycz-
nymi?

Zdecydowanie, czujność światowego 
nadzoru epidemiologicznego nie ustaje 
mimo względnej stabilizacji przebiegu 
epidemicznego COVID -19, szczególnie 
w krajach o wysokim poziomie dochodów. 
Największym zagrożeniem są obecnie mi-
gracje związane z działaniami wojennymi, 
nie tylko w Ukrainie, ale i w innych punk-
tach zapalnych globu.

Źródłem nowej lub nawracającej cho-
roby, np. polio lub odry, mogą być w danym 
kraju migranci, a w miejscach konfliktu 
kryzys humanitarny może się przerodzić 

w epidemię – chociażby cholery lub duru 
brzusznego. Dodatkowo ocieplenie kli-
matu może przynieść do Europy choroby 
znane dotychczas z tropików, bo zmiany 
klimatyczne skutkują przesuwaniem się 
obszarów występowania chorób przeno-
szonych przez wektory, takich jak malaria.

Na razie większość nowych chorób za-
kaźnych jest pochodzenia odzwierzęcego, 
dlatego możemy się spodziewać kolejnych 
wyzwań epidemicznych, jeśli nie ogra-
niczymy gospodarki rolnej na terenach 
zamieszkanych przez dzikie zwierzęta ani 
nie będziemy skuteczniej kontrolować 
handlu tymi zwierzętami. Oby nie były 
to wyzwania na skalę COVID-19. Służby 

Potrzebujemy 
ogromnej reformy

Rozmowa z PROF. GRZEGORZEM JUSZCZYKIEM, 
dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH – Państwowego Instytutu 

Badawczego
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epidemiczne są jednak już doskonale prze-
trenowane w czasie pandemii i wiedzą, 
jak szybko i skutecznie reagować, także 
w krajach o niższym poziomie dochodów.

Jak pan ocenia zdrowie Polaków 
po pandemii, porównując z sytuacją 
zdrowotną mieszkańców Europy Za-
chodniej?

Pandemia była największym nagłym ob-
ciążeniem zdrowotnym populacji na całym 
świecie, ponieważ to nie tylko nowa, groźna 
choroba zakaźna, ale także obciążenie dla 
systemu leczenia innych chorób oraz wy-
zwanie gospodarcze, społeczne i psycholo-

giczne. W 2020 roku nasz stan zdrowia był 
gorszy niż mieszkańców Europy Zachod-
niej, między innymi dlatego w kolejnych 
latach nasza oczekiwana długość życia 
skróciła się o ponad dwa lata. W roku 2020 
obserwowaliśmy też ograniczenia w dostę-
pie do leczenia (znacznie mniejsze w 2021 
roku), dlatego część chorych została zdia-
gnozowana z opóźnieniem lub musiała zre-
zygnować z leczenia. W większości krajów 
w Europie opieka nad chorymi z COVID-19 
była prowadzona w domu, u nas dostępność 
do podstawowej opieki zdrowotnej też by-
ła ograniczona, a chorzy raczej kierowani 
do szpitala. Nadwyżka umieralności do-
tknęła głównie osoby powyżej 70.-75. roku 
życia, których wcześniejszy stan zdrowia, 
choroby współwystępujące, utrudniał walkę 
z COVID-19. Podsumowując, pandemia 
jeszcze oddaliła nas we wskaźnikach zdro-
wotnych od średniej europejskiej. Przed 
nami ogromne wyzwanie, aby tę sytuację 
poprawić.

Jakie najważniejsze działania nale-
żałoby podjąć w najbliższych miesią-
cach, by zniwelować dług zdrowotny, 
który pojawił się po pandemii, a jedno-
cześnie by nie powtórzyła się jesienią 
sytuacja nadmiarowych zgonów?

Przede wszystkim musimy wszyscy zro-
zumieć, że COVID-19 jest nową chorobą 
zakaźną, która może mieć zarówno łagodny, 

jak też niebezpieczny przebieg. Dlatego 
należy się do niej przygotować poprzez za-
szczepienie się, a jeśli pojawią się objawy, 
trzeba się zgłosić do lekarza. To niezwykła 
sytuacja, kiedy wolimy wykonać samodziel-
nie test z apteki, niż pójść do lekarza POZ, 
który dysponuje bezpłatnymi, wiarygod-
nymi testami i może dodatkowo dokład-
niej nas zbadać. Mamy już do dyspozycji 
skuteczne leki, ale możemy je otrzymać 
wtedy, gdy diagnozę COVID-19 stawia le-
karz. Zaufajmy lekarzom – tak jak im ufamy, 
gdy diagnozują i leczą inne choroby.

W kwestii niwelowania długu zdro-
wotnego myślę, że potrzebujemy działań 

na skalę ogromnej reformy. Nie uda nam 
się wydostać z dołka zdrowotnego tymi 
samymi metodami, które nas do niego we-
pchnęły. W obliczu kryzysu gospodarczego 
potrzebujemy więcej środków na zdrowie, 
ale czy zgodzimy się jako społeczeństwo 
na jeszcze wyższą składkę zdrowotną? 
Powinniśmy, ponieważ dofinansowanie 
z budżetu w ramach ustawy 6 proc. nie 
było planowane na czas pandemii. Dziś 
potrzebujemy jeszcze więcej pieniędzy 
na odbudowę zdrowia.

Wprowadzane reformy wskazują doce-
lowy kierunek: zmiany modelu opieki psy-
chologiczno-psychiatrycznej, zachęcanie 
do badań profilaktycznych, rozpoczynanie 
edukacji zdrowotnej w szkołach, wzmoc-
nienie roli podstawowej opieki zdrowot-
nej, w tym lepsza koordynacja procesu 
leczenia. Mówię to z perspektywy zdrowia 
publicznego, dla którego POZ jest natural-
nym punktem kontaktowym z pacjentem 
jeszcze zdrowym, zainteresowanym profi-
laktyką. Potrzebujemy też więcej osób wy-

konujących zawody medyczne, ale trzeba 
im zapłacić tyle, aby chętnie podejmowali 
kształcenie. To praca na lata, ale trzeba ją 
zacząć dziś, bo każdy rok opóźnienia może 
zwiększać ten deficyt zdrowia.

Jakie są pana rekomendacje zmian, 
jeśli chodzi o profilaktykę i zdrowie pu-
bliczne?

Pandemia pokazała, że nawet nowy wi-
rus zbiera większe żniwo u osób z otyło-
ścią, chorobami układu oddechowego, któ-
re mogą wynikać z palenia tytoniu, u osób 
z cukrzycą, związaną przecież z naszym 
stylem życia. Jeśli teraz nie zrozumiemy 
tej lekcji i nie przygotujemy się jako spo-
łeczeństwo do takiego wyzwania w przy-
szłości, to nie będzie już lepszej okazji.

System zdrowia publicznego, szczegól-
nie nadzór epidemiologiczny, został doce-
niony i wzmocniony - zarówno Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB, 
jak i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Pro-
wadzimy wiele projektów zwiększających 
możliwości identyfikacji zagrożeń i szyb-
kiego reagowania. Przygotowywane są także 
działania edukacyjne dla dzieci w szkołach, 
zarówno w obszarze profilaktyki chorób 
nowotworowych, jak i nauki prawidłowego 
odżywiania. Ministerstwo Zdrowia przygo-
towuje także nowelizację ustawy o zdro-
wiu publicznym, która da nowe narzędzia 
i możliwości samorządom terytorialnym, 
aby mogły jeszcze bardziej zaangażować się 
w promowanie zdrowia wśród mieszkańców. 
Mam też ogromną nadzieję, że powstanie 
niezależny Fundusz Zdrowia Publicznego, 
finansujący te zadania, a także sieć Centrów 
Zdrowia Publicznego oferujących pomoc 
w planowaniu i realizowaniu programów 
prozdrowotnych. To ambitne cele, ale bez 
skutecznej i długofalowej profilaktyki nie 
poprawimy zdrowia Polaków – a przecież 
na to zasługujemy. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Pandemia oddaliła nas we wskaźnikach zdrowotnych 
od średniej europejskiej. Przed nami ogromne 

wyzwanie, aby tę sytuację poprawić

Dr hab. n. med. Grzegorz Juszczyk
– dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego 
Instytutu Badawczego, przewodniczący Zespołu ds. monitorowania 
i prognozowania przebiegu pandemii COVID-19

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA  POST-COVID
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Dr n. ekon. Małgorzata 
Gałązka-Sobotka
dziekan Centrum Kształcenia 
Podyplomowego, dyrektor Instytutu 
Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
Uczelni Łazarskiego, członek Rady 
NFZ

1. DALSZA CYFRYZACJA 
W OCHRONIE ZDROWIA
W żadnym innym działaniu nie upatruję 
tak istotnej szybkiej poprawy efektywności 
systemu ochrony zdrowia. Wszystkie inne 
procesy optymalizacyjne będą wymagały 
znacznie więcej pracy, są dużo bardziej 
ewolucyjne, wymagają merytorycznego 
i emocjonalnego zaangażowania bardzo 
wielu przedstawicieli sektora ochrony 
zdrowia, który jest dziś wyczerpany do-
świadczeniami pandemii, ale też atmosferą 
wszechogarniającego kryzysu gospodar-
czego, mimo że sektor ochrony zdrowia 
w danych statystycznych ma się całkiem 
dobrze, gdyż rosną nakłady i jest znaczący 
przyrost wynagrodzeń. Dotychczasowe 
doświadczenia cyfryzacji udowodniły, że 
sięgnięcie po nowoczesne narzędzia e-

kotrwale ją zwiększa, chroniąc bardziej 
przed demotywacją – niestety w Polsce 
warunki pracy nadal są postrzegane ja-
ko nieprzyjazne i utrudniające funkcjo-
nowanie profesjonalistów medycznych. 
Dlatego tak ważne są inwestycje w ich 
unowocześnienie.

Pilne zmiany do wprowadzenia

-Zdrowia jest bardzo korzystne zarówno 
dla pacjentów, jak i dla personelu medycz-
nego, zmienia na korzyść warunki pracy, 
a to one w największym stopniu wpływają 
na satysfakcję i wydajność. Samo wyna-
grodzenie jest tylko jednym z elementów 
systemu motywacji, paradoksalnie krót-

Jakie powinny być priorytetowe działania w ochronie zdrowia? Jak 
poprawić efektywność? Dlaczego jakość powinna być najważniejszym 
celem? Na te pytania odpowiadają eksperci systemu ochrony zdrowia.

Jeśli chodzi o cyfryzację, to na dziś kluczowe jest 
wyposażenie POZ w narzędzia umożliwiające 
skuteczne wdrożenia opieki koordynowanej
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Jeśli chodzi o cyfryzację, to na dziś klu-
czowe jest wyposażenie POZ w narzędzia 
umożliwiające skuteczne wdrożenia opieki 
koordynowanej. Brak narzędzi informa-
tycznych lub trudności w ich pozyskaniu 
nie powinny stać się barierą dla tego pro-
cesu. Od 1 października mają wejść nowe 
pakiety diagnostyczne, system zarządzania 

chorobą, ale doskonale wiemy, że nowy 
model opieki nad pacjentami w opiece 
podstawowej efektywnie się zmateria-
lizuje, gdy w placówkach będą dostępne 
odpowiednio rozbudowane systemy in-
formatyczne. Drugim obszarem cyfryza-
cji powinna być dynamiczna praca nad 
e-rejestracją oraz upowszechnieniem 
elektronicznej dokumentacji medycznej. 
Dzięki temu mogłaby nastąpić rewolucyj-
na poprawa efektywności w organizacji 
opieki. Dzięki e-rejestracji moglibyśmy też 
urealnić naszą wiedzę o kolejkach i czasie 
oczekiwania na wizytę u lekarza.

2. REFORMA SYSTEMU ZDROWIA 
PUBLICZNEGO,  
CZYLI PROFILAKTYKI
Nie rozwiążemy problemów w ochronie 
zdrowia, jeśli nie uda nam się doprowadzić 
do sytuacji, kiedy Polacy zaczną zmieniać 
swoje zachowania i będą chcieli aktywnie 
uczestniczyć w programach profilaktycz-
nych. Dziś mankamentem jest wielość 
ośrodków, które prowadzą profilaktykę, 
i brak koordynacji tej sfery. Dlatego ko-
nieczne są nowa organizacja i modele fi-
nansowania systemu zdrowia publicznego. 

Liczymy na to, że koncepcja opracowywa-
na przez NIZP-PZH wniesie nową jakość 
i stworzy nowe szanse dla wzrostu wartości 
zdrowotnej w naszym kraju. To powinna 
być bardzo ważna zmiana systemowa.

3. USTAWA O JAKOŚCI
Wierzę, że 2023 rok będzie rokiem wdraża-
nia ustawy o jakości. Do systemu ochrony 
zdrowia wpływają dziś bardzo duże pie-
niądze – w najbliższych latach będziemy 
obserwowali największy przyrost, wynika-
jący m.in. z ustawy 7 proc. PKB. Jeśli jednak 

Na jesieni planujemy kolejny etap reformy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
Konsekwentnie od października 2021 roku wzmacniamy rolę POZ w systemie 
opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach pilotażowego projektu NFZ – POZ Plus, 
wiemy, w które elementy POZ warto inwestować i które będą korzystne dla 
pacjentów.

Od ubiegłego roku w POZ pojawiła się funkcja koordynatora, czyli osoby, która 
jest pośrednikiem między lekarzem a pacjentem. Koordynator umówi wizytę, 
przypomni o badaniach profilaktycznych itp. W tym roku dzięki dodatkowym 
środkom w ramach tzw. budżetu powierzonego poradnie POZ mogą zlecać swoim 
pacjentom dodatkowe badania, dotychczas zlecane wyłącznie przez lekarzy 
specjalistów. Oferta POZ jest więc szersza, NFZ płaci za każde badanie, a przede 
wszystkim pacjent może otrzymać je już w POZ i nie musi czekać na wizytę 
u specjalisty.

Jesienią tego roku w POZ będzie obecna opieka koordynowana, czyli jeszcze 
ściślejsza współpraca na linii pacjent – POZ – lekarz specjalista. Lekarz POZ 
będzie dysponował dodatkowym budżetem na badania diagnostyczne np. holter, 
echo serca, oraz na konsultacje lekarz POZ – lekarz specjalista (kardiolog, 
diabetolog, endokrynolog, pulmonolog lub alergolog) i konsultacje specjalista – 
pacjent. Wejściem dla pacjenta do opieki koordynowanej będzie wykonanie przez 
lekarza porady kompleksowej, zakończonej ustaleniem rocznego indywidualnego 
planu opieki medycznej.

Poszerzona zostanie też rola pielęgniarek POZ w zakresie pielęgnacji ran 
przewlekłych i opieki przejściowej, tzn. opieki nad pacjentem niesamodzielnym, 
po hospitalizacji. Co istotne, zmiany w POZ zostały przygotowane przez specjalny 
zespół złożony z praktyków, który działał przy ministrze zdrowia.

W szpitalnictwie i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej czeka nas nowa 
kwalifikacja do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej. Ponadto jeszcze w 2022 roku pojawią się nowe, wyższe wyceny 
dla chorób wewnętrznych, SOR, izb przyjęć oraz w nocnej i świątecznej opiece 
zdrowotnej.

Filip Nowak, 
prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia
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pieniądze na zdrowie będą tylko powiązane 
ze świadczeniami i strukturą zasobów, a nie 
jakością, bezpieczeństwem i efektywnością 
leczenia, to będzie to znów czas straconych 
szans. Sektor ochrony zdrowia powinien 
być zorientowany na poprawę wyników 
leczenia i doświadczeń pacjentów w relacji 
do ponoszonych kosztów. Jeśli te ostatnie 
rosną bez wzrostu tych pierwszych, to wszy-
scy jesteśmy przegranymi jako obywatele, 
pacjenci i ubezpieczeni. 2023 rok powinien 
być rokiem jakości i bezpieczeń stwa pa-
cjenta – jak wspominał niedawno minister 
Adam Niedzielski. Mimo wojny, kryzysu 

ny zdrowia, powinien dać z siebie więcej, 
jeśli chce, by system był lepszy.

Koncentrując się w życiu zawodowym 
na problemach zarządzania, wiem, że każda 
zmiana wywołuje opór, szczególnie silny, 
gdy mamy świadomość braku kompeten-
cji potrzebnych do odnalezienia się w no-
wej rzeczywistości, a nikt nie udziela nam 
wsparcia, aby ten deficyt zminimalizować. 
Reformę należy też pokazywać z perspekty-
wy pacjentów, by stali się jej ambasadorami 
i wiedzieli, dlaczego tak ważne dla nich są 
ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta 
oraz inne regulacje modyfikujące zasady 
organizacji opieki.

Prof. dr hab. n. med. 
Marcin Czech
prezes Polskiego Towarzystwa 
Farmakoekonomicznego, 
wiceminister zdrowia w latach 
2017-2019

Nie sądzę, żeby bardzo dużym wyzwa-
niem jesienią miała stać się kolejna fala 
pandemii COVID -19. Nauczyliśmy się 
już trochę zarządzania pandemią, mamy 
lepszą sytuację epidemiczną, ponieważ 
część społeczeństwa jest już uodporniona 
dzięki szczepieniom lub przechorowaniu, 
część osób nauczyła się też stosować środki 
ochrony indywidualnej. Ogólnie świado-
mość społeczna jest wyższa, wirus czyni 
dziś mniejsze szkody, a jesienią powinna 
być też już dostępna szczepionka dwuskład-
nikowa, chroniąca także przed wariantem 

i kolejnej fali epidemii jakość leczenia po-
winna być priorytetem. W przeciwnym 
wypadku nadal będziemy mieć rzesze nie-
zdiagnozowanych pacjentów, nieoptymalne 
terapie, w konsekwencji stracone zdrowie, 
a często i życie, o czym świadczą wskaźniki 
epidemiologiczne nadmiarowych zgonów.

Zmian w systemie nie dokonuje sam mi-
nister czy prezes NFZ; dokonują ich wszy-
scy, którzy pracują w tym systemie. Dziś jest 
czas, żebyśmy wszyscy zaangażowali się w 
poprawę jakości w ochronie zdrowia, w tym 
również jakości komunikacji z pacjentami. 
Każdy z nas, pracujących w systemie ochro-

2023 rok powinien być rokiem jakości  
i bezpieczeństwa pacjenta – jak wspominał niedawno  

minister Adam Niedzielski 
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Omikron. Dlatego jesienna fala powinna 
być spokojniejsza, choć nie oznacza to, że 
można ją lekceważyć. Wydaje mi się, że bio-
rąc od uwagę ochronę zdrowia, nie powin-
niśmy mieć też większych problemów, jeśli 
chodzi o kryzys uchodźczy. Największa fala 
uchodźców już przybyła; moim zdaniem za-
rządziliśmy tym problemem po mistrzow-
sku, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Są też 
dodatkowe pieniądze w systemie ochrony 
zdrowia, wynikające z ustawy 7 proc. PKB 
na zdrowie. Dlatego dla mnie najważniejsze 
priorytety na najbliższy czas to:

1. INTEGRACJA ROZPROSZONYCH 
SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH, 
BY MIEĆ LEPSZE PODSTAWY 
DO PODEJMOWANIA DECYZJI
W ochronie zdrowia mamy bardzo wiele 
danych, teraz ważne jest to, żeby lepiej je 
wykorzystywać do podejmowania decyzji. 
Myślę m.in. o lepszym zarządzaniu farma-
koterapią pacjentów i lepszym przepływie 
informacji między lekarzem, farmaceutą 
i pacjentem (dzięki IKP), o wykorzysta-
niu danych NFZ, danych z programów 
lekowych, z rejestrów. Ten system warto 
połączyć, co da podstawy do podejmowa-
nia decyzji zarządczych i strategicznych 
w systemie ochrony zdrowia.

2. PRECYZYJNIEJSZY SYSTEM 
REFUNDACJI WYROBÓW 
MEDYCZNYCH
Powinniśmy dążyć do tego, żeby mieć je-
den zintegrowany system i ustawę o re-
fundacji leków oraz wyrobów medycz-
nych wraz z odpowiednią ścieżką aplikacji 
i poziomem finansowania. Decyzje powin-
ny być podejmowane np. na podstawie 
wytycznych HTA (w tych przypadkach, 
kiedy to jest możliwe), o wskaźniki ja-
kości, tam gdzie taki parametr byłby od-
powiedni. Również producenci powinni 
móc wnioskować o refundację wyrobów 
medycznych. Obecnie wyroby medycz-
ne są udostępniane pacjentom poprzez 
system refundacji (fragmentarycznie), 
wykaz wyrobów medycznych wydawa-
nych na zlecenie oraz system świadczeń. 
Powinniśmy te systemy uporządkować. 
Niedawno zaadaptowaliśmy rozporzą-
dzenie unijne dotyczące wyrobów me-
dycznych i ich klasyfikacji, dlatego dziś 
aż się prosi, żeby zrobić następny krok 
i „poukładać” ich refundację.

3. AKTUALIZACJA DOKUMENTU 
STRATEGICZNEGO POLITYKA 
LEKOWA
Jako dokument strategiczny Polityka Le-
kowa Państwa obowiązuje do końca 2022 
roku. Uważam, że ważne byłoby jeśli nie 
stworzenie nowego dokumentu na ko-
lejne lata, to jego aktualizacja. Warto się 
przyjrzeć obszarom, które na pewno będą 

wyzwaniem w najbliższych latach, jak np. 
terapie genowe i komórkowe, finansowa-
nie szczepień ochronnych - zarówno doro-
słych, jak i dzieci - które będą kosztowały 
coraz więcej, gdyż będzie ich coraz więcej. 
Dobrze byłoby mieć drogowskaz na ko-
lejnych pięć lat, gdyż jest wiele nowych 
wyzwań w polityce lekowej. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

W strategii wieloletniej określiliśmy trzy główne cele na lata 2020-2023, którymi 
są: bezpieczeństwo, edukacja i wsparcie. W 2022 roku priorytetem rzecznika 
praw pacjenta jest dostępność systemu dla pacjenta; od początku roku wraz 
z zespołem współpracowników intensywnie pracujemy nad tym zagadnieniem. 
Do końca tego roku przedstawimy rekomendacje, które będą dotyczyły 
poprawy dostępności do świadczeń. Ponadto wraz z zewnętrznymi ekspertami 
przygotowujemy takie rozwiązania dla pacjentów z niepełnosprawnościami.

Priorytetem pozostaje też kontynuowanie prac nad rejestrem zdarzeń 
niepożądanych. Wciąż rozpatrujemy wnioski pacjentów o wypłatę świadczeń 
kompensacyjnych z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. 
Dotychczas wpłynęło 1165 wniosków, wydaliśmy 370 decyzji, przyznaliśmy 
łącznie ponad 2 mln 210 tys. zł odszkodowań. Niezmienne istotną kwestią 
pozostaje dla nas ochrona ogółu praw pacjentów i przeciwdziałanie naruszeniom 
zbiorowych praw pacjentów, w szczególności dotyczących dostępu do świadczeń 
zdrowotnych. Tylko do końca lipca 2022 roku wydaliśmy 181 decyzji dotyczących 
tych praktyk. Kontynuujemy prace nad projektami aktów prawnych, na podstawie 
których będziemy przyznawać kolejne świadczenia kompensacyjne. Chodzi 
przede wszystkim o projekty dotyczące badań klinicznych oraz zdarzeń 
medycznych.

Wśród kluczowych działań są także prace nad ustawą o jakości w opiece 
zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz przewidzianym w niej Funduszu 
Kompensacyjnym Zdarzeń Medycznych. Ma on zastąpić obecnie funkcjonujący 
model pozasądowego dochodzenia roszczeń, oparty na wojewódzkich komisjach 
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, który uważam za nieefektywny. 
Planujemy także opracowanie i wdrożenie standardów przestrzegania praw 
pacjenta w opiece psychiatrycznej. Będzie to zbiór wytycznych oraz dobrych 
praktyk i rozwiązań, który można od razu wdrożyć w szpitalu psychiatrycznym. 
Takie rozwiązania powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa oraz zapewnić 
tej grupie pacjentów udzielanie świadczeń z poszanowaniem ich godności.

Przygotowujemy się także na zwiększoną liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 
i wynikające z tego problemy z utrzymaniem stabilnego oraz dostępnego systemu 
ochrony zdrowia. We współpracy ze środowiskami naukowymi opublikujemy 
również „Nawigator pacjenta”, który ma zapewnić wsparcie, edukować oraz 
ułatwić pacjentowi właściwe poruszanie się w naszym systemie ochrony zdrowia.

Bartłomiej Chmielowiec, 
rzecznik praw pacjenta
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Sanofi to jedna z dziesięciu najwięk-
szych globalnych firm farmaceutycz-
nych. Na jakich obszarach terapeutycz-
nych skupia się działalność firmy?

W ostatnich latach przyjęliśmy ambitną 
strategię biznesową, z jasnymi priorytetami. 
Zdefiniowaliśmy na nowo, kim chcemy być 
i na które obszary terapeutyczne chcemy 
położyć szczególny nacisk, abyśmy mieli 
realny wpływ na poprawę zdrowia i życia 
pacjentów oraz ich rodzin. Dlatego przede 
wszystkim wspieramy pacjentów zmaga-
jących się ze schorzeniami autoimmuno-
logicznymi, onkologicznymi, chorobami 
rzadkimi, jak również z chorobami prze-
wlekłymi, takimi jak cukrzyca i choroby 
sercowo-naczyniowe. Priorytetem dla nas 
jest zapobieganie chorobom za pomocą 
szczepionek oraz zapewnienie dostępu do 
innowacyjnych terapii.

Nasza tożsamość jest głęboko zakorze-
niona w bogatym dziedzictwie odkryć na-
ukowych Sanofi, których dokonywaliśmy 
w ostatnich dziesięcioleciach. Cieszę się, że 
tworzymy przełomowe rozwiązania pozwa-
lające na leczenie chorób, które dotychczas 
pozostawały nieuleczalne.

Portfolio leków firmy jest bardzo 
kompleksowe, obejmuje zarówno cu-
krzycę, jak i choroby sercowo-naczy-
niowe, schorzenia autoimmunologicz-
ne, onkologiczne, choroby rzadkie, jak 
również szczepienia. Dlaczego firma 
stawia na tak kompleksowe podejście 
i  dlaczego to właśnie te obszary znalazły 
się w centrum działania firmy?

Patrząc na działania w perspektywie 
ostatnich lat, na obszary terapeutyczne, 
w których Sanofi inwestowało, wyraźnie 
widać zmianę profilu firmy w kierunku 
biofarmaceutycznym. Oczywiście jest 

to zauważalne w naszym obecnym port-
felu leków i zakresie badań klinicznych, 
które prowadzimy w Polsce i na świecie. 
Bo faktycznie mocno stawiamy na nowe 
cząsteczki w neurologii, immunologii, on-
kologii i chorobach rzadkich. Chcemy być 
postrzegani jako spójna organizacja, po-
dążająca w tym samym kierunku – odkryć 
naukowych, które mają służyć pacjentom. 
To bardzo ważne, szczególnie w tych obsza-
rach, w których nadal nie ma skutecznych 
rozwiązań terapeutycznych.

Które z dotychczasowych leków Sa-
nofi można uznać za największe prze-
łomy w swojej kategorii?

Z pewnością jedną z takich przełomo-
wych terapii Sanofi ostatnich lat jest tera-
pia, którą opracowaliśmy we współpracy 
z firmą Regeneron w obszarze atopowego 
zapalenia skóry (AZS) i innych chorób 
związanych ze stanem zapalnym typu 2. 
Są one obecnie w Polsce dostępne w ra-

mach programów lekowych dla pacjentów 
18+ z umiarkowaną i ciężką postacią AZS 
oraz astmą. Lek, nad którym ciężko pra-
cowaliśmy, stał się pierwszym i jedynym 
lekiem biologicznym zatwierdzonym w le-
czeniu dzieci w wieku od sześciu miesię-
cy do pięciu lat z atopowym zapaleniem 
skóry o nasileniu od umiarkowanego do 
ciężkiego w USA, jest to zmiana paradyg-
matu. Mamy nadzieję, że Polska będzie 
jednym z pierwszych krajów w Europie, 
w którym ta terapia biologiczna będzie 
dostępna również dla najmłodszych dzieci 
i młodzieży.

W jakich obszarach terapeutycznych 
można się spodziewać leków w najbliż-
szych latach?

Tak jak wspominałam, prowadzimy 
badania przede wszystkim w obszarach 
onkologii, immunologii, neurologii i chorób 
rzadkich. Dla przykładu nasze zróżnicowa-
ne portfolio onkologiczne potroiło się w la-

Stawiamy na nowe cząsteczki
Rozmowa z AGNIESZKĄ 

GRZYBOWSKĄ- 

-ZALEWSKĄ, prezes 
zarządu Sanofi 

 w Polsce
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tach 2019-2022 i obecnie obejmuje ponad 
10 cząsteczek nowej generacji w badaniach 
klinicznych, z których każda charakteryzuje 
się unikatowym mechanizmem działania. 
Dążymy do tego, aby 15 nowych cząsteczek 
weszło do badań klinicznych do 2025 roku. 
W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy dwie 
nowe rejestracje leków w obszarze chorób 
rzadkich: dla pacjentów z chorobą Pompego 
i ASMD (Niemann-Pick). Prowadzimy także 
badania kliniczne trzeciej fazy w obszarze 
hemofilii.

Jedna z 70 światowych fabryk Sanofi 
jest zlokalizowana w Rzeszowie. Jakie 
leki są tu produkowane?

W Rzeszowie jesteśmy obecni od blisko 
40 lat. Co roku produkujemy ponad 70 mln 
produktów leczniczych, które trafiają za-
równo na rynek krajowy, jak i do 23 innych 
krajów. W zakładzie produkujemy w sumie 
415 unikatowych wyrobów. Wytwarzamy 
tabletki, tabletki powlekane oraz dwuwar-
stwowe, kapsułki, saszetki, kremy, emulsje, 
żele oraz płyny. Nasze główne produkty to 
najpopularniejsze stosowane przez Polki 
i Polaków w codziennych i przewlekłych 
dolegliwościach leki, w tym leki bez recepty 
oraz suplementy diety.

Myślę, że inną naszą istotną aktywnością 
jest nawiązana pod koniec ubiegłego roku 
współpraca z Agencją Badań Medycznych, 
a dokładnie z Warsaw Health Innovation 
Hub –pierwszą tego typu inicjatywą w Eu-
ropie Środkowej, która łączy współpracę 
sektora publicznego z biznesem w celu 
tworzenia innowacyjnych rozwiązań me-
dycznych, technologicznych i prawnych 
na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz 
zwiększenia wydajności polskiego systemu 
ochrony zdrowia.

Wierzymy, że jesteśmy w stanie wes-
przeć dalsze usprawnianie polskiego sys-
temu ochrony zdrowia, co oznacza realną 
poprawę sytuacji pacjentów w naszym kra-
ju. Chcielibyśmy, aby Polacy mieli coraz 
szerszy dostęp do wielu przełomowych 
terapii, ale również aby osiągali jak naj-
lepsze wyniki leczenia lekami, które są już 
u nas dostępne. Wspólnie z Agencją Badań 
Medycznych pracujemy nad inicjatywami 
wspierającymi ten cel, w szczególności 
w obszarze wczesnej diagnostyki chorób 
rzadkich oraz podnoszenia jakości lecze-
nia na podstawie wyników uzyskiwanych 
w  realnej praktyce.

Czy Polska jest atrakcyjnym miej-
scem dla prowadzenia badań klinicz-
nych?

W Polsce prowadzimy sporo badań 
klinicznych – około 50 w 250 ośrodkach, 
o bardzo różnym charakterze i w wielu 
obszarach terapeutycznych, m.in. w neu-
rologii, immunologii, onkologii, chorobach 
rzadkich i wielu innych. Są to zarówno ba-
dania obserwacyjne, łącznie z rejestrami, 
jak i kliniczne, przede wszystkim trzeciej 
fazy. To świetne doświadczenie dla pol-
skich lekarzy, a także wymierne korzyści 
dla pacjentów, ponieważ mogą skorzystać 
z nowoczesnych terapii wcześniej, zanim 
te zostaną skomercjalizowane. Podejmu-
jemy nieustające starania, aby tych badań 
w Polsce było jeszcze więcej.

Sanofi Polska była wielokrotnie na-
gradzana za działalność CSR. Które 
wyróżnienia dały pani największą sa-
tysfakcję? W jakie działania społeczne 
firma angażuje się w Polsce?

Od lat angażujemy się w wiele działań 
prospołecznych, jesteśmy w Polsce na 
szczytach wielu rankingów w obszarze 
CSR. W tegorocznym Rankingu Odpowie-
dzialnych Firm zajęliśmy pierwsze miejsce 
w branżowym zestawieniu. W tym roku 
jestem szczególnie dumna z tego, jak nasz 
polski zespół zareagował na potrzebę po-
mocy koleżankom i kolegom z filii Sanofi 
w Ukrainie, którzy podjęli niełatwą decyzję 
o opuszczeniu ojczyzny. Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem zaangażowania i wrażliwo-
ści naszych pracowników w Polsce.

W tym trudnym momencie, od wybuchu 
wojny w Ukrainie, otrzymywaliśmy również 
wiele próśb o leki oraz inne niezbędne środki 
ratujące życie, dlatego też we współpracy 
z Rządową Agencją Rezerw Materiałowych 
byliśmy w stanie przekazać darowizny leko-
we ukraińskim szpitalom. To był nadzwy-
czajny czas, kiedy pokazaliśmy jedność i 
ogromną determinację w niesieniu pomocy.

Ważną częścią działań Sanofi są 
szczepienia. Jakie nowe szczepionki 
firma zamierza wprowadzić w najbliż-
szym czasie?

W ofercie Sanofi jest najszerszy na świe-
cie asortyment szczepionek chroniących 
przed 20 chorobami bakteryjnymi i wiru-
sowymi, m.in. szczepionki pediatryczne, 
dla podróżujących oraz przeciw grypie. 

Do 2025 roku wprowadzimy do badań kli-
nicznych dziesięć nowych szczepionek, 
z których sześć będzie wykorzystywało 
technologie mRNA dzięki naszemu Cen-
ter of Excellence. Naszym nieustającym 
oczkiem w głowie jest wirus grypy, ale ba-
damy również nowe możliwości rozwoju w 
tradycyjnych obszarach, takich jak choroby 
pneumokokowe, a także w nowych obsza-
rach, takich jak chlamydia i trądzik.

Jesteśmy dumni z tego, że stworzyliśmy 
szczepionkę na wirusa układu oddechowe-
go (RSV), który uaktywnił się szczególnie 
w ostatnim czasie. RSV historycznie był 
trudnym celem, naznaczonym dekadami 
nieudanych badań. Jako główna przyczyna 
hospitalizacji niemowląt na całym świecie 
RSV stanowi duże obciążenie dla milio-
nów rodziców i ogromne obciążenie dla 
systemów opieki zdrowotnej. Na tę infek-
cję narażone są także osoby starsze oraz te 
z  obniżoną odpornością.

Czy w tym roku nie zabraknie dla 
pacjentów szczepionek przeciw grypie?

Stoimy na progu sezonu szczepień prze-
ciw grypie 2022/2023 i jesteśmy bardzo cie-
kawi, jak zachowają się Polacy. Czy zabrak-
nie szczepionek? Nie sądzę. Będzie to sezon 
wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, 
w tym roku dostarczymy o 35  proc. więcej 
szczepionek niż w poprzednim sezonie. 
Nasze szczepionki przeciw grypie trafiły do 
aptek w Polsce już pod koniec lipca. Po raz 
pierwszy również na szeroką skalę będzie 
wprowadzony model szczepień przeciw gry-
pie realizowany w aptekach. Mamy nadzieję 
na wzrost wyszczepialności przeciw grypie 
w Polsce, który obecnie wynosi ok. 7 proc. 
i plasuje nasz kraj na jednym z ostatnich 
miejsc w Europie.

Tak jak wspominałam, wirus grypy jest 
naszym oczkiem w głowie. Dlatego w kil-
kuletniej perspektywie zamierzamy na 
rynek polski wprowadzić dwa nowe typy 
szczepionek: tradycyjną, ale zawierającą 
zwielokrotnioną ilość antygenów grypo-
wych, oraz rekombinowaną, przygotowaną 
w hodowli komórkowej. Będą to preparaty 
dla specyficznych, najbardziej zagrożonych 
powikłaniami grypowymi grup docelowych, 
czyli osób w wieku podeszłym i chorujących 
przewlekle. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ
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Ostatnie lata były pełne zmian 
i wyzwań – związanych nie tylko 
z  epidemią COVID-19, ale też wojną 
w Ukrainie. Jakie – z pani perspekty-
wy – wyciągnęliśmy z tego wnioski? 
Pytam rzecz jasna o kontekst opieki 
zdrowotnej, a więc dziedzinę, z którą 
jest pani związana.

Pochodzę ze Słowenii, przez cztery 
lata pracowałam na Węgrzech, a do Polski 
przyjechałam w środku pademicznego 
kryzysu. To tutaj obserwowałam nie tyl-
ko czas radzenia sobie z COVID -19, ale 
także wybuch wojny w Ukrainie. Z całą 
pewnością mogę powiedzieć, że pierw-
szą rzeczą, o której przekonaliśmy się 
wszyscy dobitnie za sprawą światowych 
kryzysów i którą wyraźnie zaobserwo-
wałam również w Polsce, była potrzeba 
głębokiej transformacji systemów opieki 
zdrowotnej, tak by były w stanie spro-
stać zupełnie nowym wyzwaniom dzisiaj 

i w przyszłości. Pandemia pokazała nam 
także, że mamy olbrzymi potencjał w za-
kresie innowacji. Wystarczy spojrzeć, jak 
szybko wprowadzano nowe rozwiązania 
i technologie medyczne oraz jak sprawnie 
je wdrażano. Było to możliwe dzięki temu, 
że wszystkie strony, wszyscy interesariu-
sze współpracowali z sobą ramię w ramię. 
Potrafili usiąść do stołu, a każdy z nich 
otrzymał takie samo prawo do zabrania 
głosu i podejmowania inicjatyw. To dzięki 
nim możliwy był konsensus – zarówno na 
poziomie państwowym, jak i europejskim. 
Dla mnie świetnym przykładem szybkiego 
i sprawnego działania było stworzenie 
systemu paszportów covidowych – to 
jeden z najlepszych przykładów tego, co 
możemy osiągnąć w całej Europie za po-
mocą tych samych narzędzi, dzięki dobrej 
współpracy. Pytanie brzmi: jak możemy 
wykorzystać to doświadczenie dziś w in-
nych dziedzinach?

Moja ostatnia obserwacja zaś jest moc-
niej związana z wojną w Ukrainie. Trzeba 
podkreślić, że tak, to było ogromnie trudne, 
byliśmy wszyscy w szoku, ale jednocześnie 
byłam i nadal jestem dumna, patrząc na 
solidarność, jaka zrodziła się w obliczu tej 
ogromnej tragedii. Solidarność wszystkich 
Polaków, ale również innych krajów, które 
dołączyły do korowodu pomocy. Jeśli więc 
mamy wspólny cel, do którego dążymy, mo-
żemy go osiągnąć dzięki współpracy. Mam 
nadzieję, że wykorzystamy te doświadcze-
nia do rozwiązania innych palących pro-
blemów – jednym z nich jest na pewno 
transformacja systemu opieki zdrowotnej.

Co może być według pani moto-
rem tej transformacji? Solidarność? 
Współpraca? A może również nowe 
technologie?

Narzędzia odgrywają w tym procesie 
niebagatelną rolę. Bazą do zmiany jest jed-

Naszą 
rolą jest 
współtworzenie 
systemu 
opieki 
zdrowotnej

Rozmowa z IRMĄ VEBERIC, 
general managerem 

Roche Polska
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nak moim zdaniem zaufanie. Musimy 
sobie więc odpowiedzieć na pytanie, jak to 
zaufanie zbudować i czy możliwe jest ono 
pomiędzy stronami, które są odpowie-
dzialne za zmianę, przy równoczesnym 
skoncentrowaniu się na pacjentach. To 
przecież dla naszego środowiska czyn-
nik integrujący. Musimy przy tym być 
świadomi tego, że mamy w tym zakresie 
do czynienia z olbrzymi barierami i róż-
nicami. Odniosę się tu do raportu EFPIA 
(European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations), opubliko-
wanego w kwietniu tego roku. Żeby udo-
stępnić terapię w Polsce, potrzebujemy 
ponad 800 dni, a w Niemczech – zaledwie 
około 120 dni. Dodatkowo dla polskich 
pacjentów dostępne jest zaledwie 5 proc. 
spośród tych technologii, które są w pełni 
dostępne dla pacjentów w Niemczech. 
Nie chodzi zatem jedynie o czas, ale też 
o możliwość korzystania z leków i terapii. 
Musimy więc pracować nad wspólnym 
celem, którym powinna być równość do-
stępu do terapii: metod leczenia, sprzętu 
i leków w obrębie krajów europejskich. 
Mam ogromną nadzieję, że będziemy na 
tyle odważni, żeby dokonywać w tym za-
kresie dużych zmian.

Jak powinny wyglądać te zmiany? 
Jakie powinny być ich filary?

Musimy przede wszystkim umieścić 
pacjenta w centrum i skoncentrować się 
na tym, jakie są jego potrzeby. Żeby wpro-
wadzić zmiany w tym zakresie, musimy zaś 
skorzystać z różnych narzędzi. Wyobraźmy 
sobie zintegrowany na poziomie europej-
skim system, który wspiera pacjenta. Kro-
kiem do jego stworzenia jest zbudowanie 
European Health Data Space (europejskiej 
przestrzeni danych dotyczących zdrowia) 
– międzysystemowego elektronicznego 
zbioru danych z zakresu zdrowia. Pozo-
staje pytanie, jak go stworzyć w ciągu kilku 
lat i dobrze zagospodarować. Musimy się 
zmierzyć z wieloma wyzwaniami, a jednym 
z nich jest zdobycie zaufania pacjentów. 
Musimy znaleźć sposób na zachęcenie ich 
do podzielenia się danymi, zasilenia nimi 
systemu. Jeśli zdołamy tego dokonać, bę-
dziemy na dobrej drodze do osiągnięcia 
ważnego celu. Innym wyzwaniem jest 
samo gromadzenie danych medycznych 
– kwestią kluczową jest tutaj rzecz jasna 
ich bezpieczeństwo.  

Czy stworzenie takiego systemu 
danych mogłoby pozytywnie wpłynąć 
na efektywność terapii?

Absolutnie tak. Oczywiście – jak zwy-
kle – diabeł tkwi w szczegółach. Musimy 
pamiętać, że nowe technologie, sztuczna 
inteligencja czy technologia blockcha-
in mogą być w tym procesie niezwykle 
pomocne, ale to my zarządzamy inno-
wacjami. Razem musimy się więc zasta-
nowić, w jaki sposób wprowadzić inno-
wacje jak najszybciej i jak sprawić, żeby 
były dostępne dla każdego. Jako firma 
farmaceutyczna mamy tu do odegrania 
ważną rolę – jesteśmy zobowiązani do 
wprowadzania innowacji. Podejmujemy 
to wyzwanie i będziemy je podejmować. 
Zawsze musimy natomiast pamiętać 
o pacjencie – o drodze, którą przechodzi, 
aby uzyskać pomoc medyczną.

Innowacyjna terapia jest częścią 
tej drogi, prawda?

Proces terapeutyczny znajduje się na 
jej końcu. Na początku mamy programy 
prewencyjne i ogólnodostępne bada-
nia przesiewowe. Dalej są diagnostyka 
i leczenie dobrane indywidualnie do 
każdego pacjenta. Żeby jednak finalnie 
otrzymał on właściwe leczenie na wyso-
kim poziomie, musimy sporo poprawić 
– prowadzi nas do tego holistyczne spoj-
rzenie na całą drogę, którą przechodzą 
pacjenci do momentu uzyskania pomocy.

Co Roche robi w tym zakresie?
Jestem dumna z tego, że pod para-

solem Warsaw Health Innovation Hub 
wraz z pięcioma czołowymi polskimi 
szpitalami wystartowaliśmy z projektem 
dotyczącym digitalizacji danych medycz-
nych. Możemy dzięki temu pracować 
nad optymalizacją etapów, przez które 
przechodzi pacjent na drodze do otrzy-
mania właściwej terapii. Współpracuje-
my z partnerami z sektora prywatnego 

działającymi w obszarze ochrony zdro-
wia i nowych technologii. To zatem także 
pierwszy w Polsce przykład współpracy 
sektora publicznego z prywatnym w tej 
dziedzinie. W tym przypadku skupiamy 
się na pacjentach cierpiących na raka 
płuc, który w Polsce wciąż zbiera ogrom-
ne żniwo. Polska jest pod tym względem 
na niechlubnym szczycie wśród państw 
europejskich. Dlatego postanowiliśmy 
wdrożyć ten program pilotażowy właśnie 
w kontekście tej grupy chorych.

Czy wprowadzanie innowacji jest 
pani zdaniem główną rolą, jaką Roche 
może odegrać i odgrywa w zakresie 
transformacji systemu opieki zdro-
wotnej?

Oczywiście tak – dostarczanie in-
nowacji jest nadal naszą rolą, ale na 
szczycie łańcucha potrzeb jest współ-
praca, inicjowanie dyskusji i procesów 
prowadzących do zmian. Podejmujemy 

dziś wiele zadań, za które w przeszłości 
nie byliśmy jako firma odpowiedzialni. 
Jeszcze kilka lat temu głównymi intere-
sariuszami Roche byli lekarze. Dziś jed-
nak chcemy współpracować na poziomie 
państwowym – z politykami, ale także 
z przedstawicielami sektora przemysłu 
oraz innymi firmami z branży farmaceu-
tycznej. Rozszerzyliśmy pole działania, 
nasza rola dziś jest więc kompletnie inna.

Słowem kluczem jest więc współ-
praca i partnerstwo.

Zdecydowanie – chcemy współpra-
cować, kreować zmiany i o nich dysku-
tować, być zaufanym partnerem w pro-
cesie koniecznej transformacji systemu 
ochrony zdrowia. To obecnie nasza naj-
ważniejsza rola. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała MAŁGORZATA 
RUSZKOWSKA

Dostarczanie innowacji jest nadal naszą rolą, ale 
na szczycie łańcucha potrzeb jest współpraca, 
inicjowanie dyskusji i procesów prowadzących  

do zmian
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Od dziewięciu lat pracuje pani w fir-
mie Angelini Pharma, najpierw zarzą-
dzając działem OTC, potem Rx, a od 
ponad trzech lat jest pani prezesem 
zarządu firmy w Polsce. Jak wiele w tym 
czasie zmieniło się w polskim systemie 
ochrony zdrowia?

Właśnie przypomniała mi pani, że to już 
ponad dziewięć lat pracy w Angelini Phar-
ma. Jak ten czas szybko leci! Patrząc na pol-
ski system ochrony zdrowia, powinniśmy 
chyba spojrzeć osobno na rynek aptecz-
ny, a osobno na politykę lekową. Większe 
zmiany strukturalne zaszły w aptekach: 
apteka dla aptekarza, konsolidacja sieci 
aptecznych, sposób negocjacji i narzędzia 
marketingowe przejęte z rynku FMCG (fast 
moving consumer goods). Polityka lekowa 
zmienia się wolnej, choć i tu widać zmiany. 
Ogromny nacisk na obniżenie cen leków re-
fundowanych i idąca za tym ich generyzacja 
– dążymy do jak najtańszego leczenia. Na 
szczęście pojawia się coraz większa świa-
domość konieczności brania pod uwagę nie 
tylko skuteczności leczenia, ale również je-
go tolerancji oraz bezpieczeństwa pacjenta. 
To właśnie nowe terapie i nowe molekuły 
zapewniają nie tylko lepszą lub przynaj-
mniej nie gorszą efektywność kliniczną, ale 
– co jest równie ważne – powodują istotnie 
mniej działań niepożądanych. Pacjent lepiej 
tolerujący leczenie to pacjent, który częściej 
przestrzega zaleceń lekarskich, rzadziej 
korzysta z porad i hospitalizacji, ma lep-
szą jakość życia, przez co stanowi mniejsze 
obciążenie dla systemu ochrony zdrowia, 
w tym w szczególności dla płatnika. Ten 
ważny aspekt został dostrzeżony przez 
ministerstwo zdrowia. Nastąpiła również 
poprawa informatyzacji systemu ochrony 

zdrowia. Wprowadzono internetowe konto 
pacjenta, e-receptę, e-zlecenie, e-zwolnie-
nie oraz teleporady. Ministerstwo zdrowia 
rozpoczęło też dialog z organizacjami pa-
cjentów. To ważne, że głos pacjentów jest 
wysłuchiwany.

Podczas tych dziewięciu lat również 
zmieniła się firma Angelini Pharma. Co 
było dla pani największym wyzwaniem, 
a co uważa pani za swój największy 
sukces?

Jako Angelini Pharma staliśmy się po-
ważnym innowatorem na rynku europej-
skim. Oczywiście najmocniejsi jesteśmy 

w psychiatrii i leczeniu bólu, ale stawiamy 
też mocne kroki w neurologii, wprowadza-
jąc innowacyjne terapie. Rozpoczynamy 
też działania, jeśli chodzi o leczenie cho-
rób rzadkich. Przeorganizowaliśmy się też 
w Polsce. Z jednej strony postawiliśmy na 
silne OTC z całą strukturą sprzedażową 
skierowaną na mniejsze i większe sieci 
apteczne; w końcu posiadanie w portfelu 
Tantum Verde, Levoprontu, Erdomedu 
Muko i Magvitu – jedynego na rynku ma-
gnezu jelitowego – do tego zobowiązuje. 
Z drugiej strony mamy mocny dział spe-
cjalistyczny psychiatryczno-neurologiczny 
i  dział szpitalny – z lekiem ratującym życie 

Stawiamy na psychiatrię 
i neurologię

Rozmowa z AGNIESZKĄ 

LESZCZYŃSKĄ, dyrektor 
generalną i prezes zarządu 

Angelini Pharma
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w białaczce szpikowej oraz zapobiegają-
cym nudnościom i wymiotom związanym 
z chemioterapią. Mocno wspieramy edu-
kację lekarzy POZ, co jest bardzo istotne, 
gdyż dostęp do specjalisty, np. psychiatry, 
jest bardzo ograniczony i często to na leka-
rzu pierwszego kontaktu spoczywa odpo-
wiedzialność za prawidłową diagnostykę 
i rozpoczęcie leczenia schorzeń.

Nie będę oryginalna, jeśli powiem, 
że największym wyzwaniem zarówno 
menedżerskim, jak i biznesowym oraz 
logistycznym były epidemia COVID-19, 
lockdown i zapewnienie ciągłości dostaw. 
Nikt nie był przygotowany na takie zmia-
ny w funkcjonowaniu firmy. Chciałabym 
jednak z dumą powiedzieć, że zdaliśmy eg-
zamin. Już w drugim tygodniu lockdownu 
nasi przedstawiciele terenowi mieli zapew-
nioną pracę online (szkolenia, treningi, 
materiały), dzięki wprowadzeniu pracy 
zmianowej nasza hurtownia nie miała ani 
jednego dnia przerwy, uniknęliśmy więk-
szych problemów z dostępnością naszych 
leków w hurtowniach i aptekach.

Jakie są najważniejsze obszary dzia-
łań firmy, jeśli chodzi o nowe terapie? 
W okresie pandemii COVID-19 firma 
Angelini wzbogaciła swoje portfolio le-
ków innowacyjnych o terapie związane 
z leczeniem chorób mózgu (neurolo-
gicznych i psychiatrycznych). Dlaczego 
ten obszar jest tak ważny i  jakie są 
dalsze plany rozwoju firmy?

Zdecydowanie stawiamy na psychiatrię 
i neurologię. Szczególnie w psychiatrii je-
steśmy niekwestionowanym ekspertem. 
To Angelini Pharma w latach 70. XX wieku 
wymyśliła, wyprodukowała i wprowadziła 
na rynek antydepresant o jednym z najno-
wocześniejszych mechanizmów działania. 
Lek jest stosowany powszechnie także dzi-
siaj, ponieważ jest skuteczny, bezpieczny 
oraz zapewnia pacjentowi komfort życia, 
jakość snu i radość z seksu. W 2020 roku 
wprowadziliśmy (przez umowę partnerską 
z firmą Sunovion) na rynek jedną z najno-
wocześniejszych molekuł na schizofre-
nię, która nie tylko jest skuteczna, ale tak 
bezpieczna, że jako jedyny lek na polskim 
rynku jest zarejestrowany dla pacjen-
tów od 13. roku życia. Właśnie jesteśmy 
w przededniu wprowadzenia najnowszej 
naszej molekuły stosowanej w leczeniu 
padaczki lekoopornej. „Lancet” napisał 

o tym leku: „a game changer” – faktycz-
nie możemy zmienić życie tysiącom ludzi 
chorych na padaczkę lekooporną.

Psychiatria i neurologia to trudny i nie 
do końca zbadany kawałek medycyny. Im 
więcej zdobywamy wiedzy, tym bardziej 
możemy pomóc pacjentom. Terapia celo-
wana to przyszłość i my, Angelini Pharma, 
będziemy ją tworzyć.

Jak pani ocenia dostęp polskich 
pacjentów do nowoczesnych leków 
– w tym do terapii chorób mózgu – 
w porównaniu z innymi krajami UE? 
Czy polscy pacjenci mają szansę być 
leczeni na takim samym poziomie jak 
mieszkańcy innych krajów UE? Co wy-
magałoby najpilniejszych zmian?

Dobre parę lat temu zaczęto praco-
wać nad strategią reformy dla psychia-
trii, szczególnie dorosłych; i tu sprawy idą 
w dobrym kierunku. Pomijając kwestie 
organizacji opieki, większość nowocze-
snych terapii antydepresyjnych, prze-
ciwpsychotycznych oraz stosowanych 
w leczeniu innych zaburzeń psychicz-
nych jest refundowana. W dalszym ciągu 
problemem pozostaje kwestia psychiatrii 
dziecięcej, w której rejestracji terapii jest 
niewiele, a  dostęp do specjalisty z zakresu 
psychiatrii dzieci i młodzieży oraz do no-

woczesnych terapii jest ograniczony. To 
musi się zmienić, szczególnie w obliczu 
coraz częściej rozpoznawanych zaburzeń 
emocjonalnych i psychicznych u dzieci 
i młodzieży. Oddziały psychiatrii dziecięcej 
pękają w szwach. Należy zrobić wszystko, 
aby najmłodsi pacjenci uzyskali dostęp 
do opieki oraz skutecznego i bezpieczne-
go leczenia prowadzonego w warunkach 
ambulatoryjnych, możliwie jak najbliżej 
miejsca zamieszkania.

W neurologii pierwsze duże kroki 
w stwardnieniu rozsianym zostały zrobione, 
a dzięki dostępowi do nowoczesnych terapii 
koszty społeczne związane z niezdolnością 

do pracy i ograniczeniem możliwości peł-
nienia ról zawodowych, rodzinnych i spo-
łecznych zostały zdecydowanie obniżone. 
Teraz czas na padaczkę. Chorzy na padaczkę 
lekooporną mogą być pełnosprawni i cie-
szyć się życiem, należy im tylko zapewnić 
dostęp do diagnostyki i właściwego leczenia. 
Ponadto należy prowadzić i wspierać działa-
nia edukacyjne zmierzające do obalenia mi-
tów towarzyszących padaczce. Chorzy z tą 
chorobą żyją wśród nas, nie powinniśmy 
ich się bać. Jesteśmy im winni zapewnienie 
zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy 
i wsparcia społecznego. To misja Angelini 
Pharma również w Polsce.

Za trzy lata, w 2025 roku, Angelini 
będzie świętować 30-lecie obecności 
w Polsce. Jakich zmian do tego czasu 
życzyłaby pani pacjentom i osobom 
kreującym system ochrony zdrowia 
w Polsce?

Tak, Angelini Pharma jest w Polsce od 
1995 roku. Właśnie w tym roku w ramach 
umowy dystrybucyjnej wprowadziliśmy 
na polski rynek Tantum Verde – benzyda-
minę, jeden z najlepiej rozpoznawanych 
leków na stany zapalne gardła! Kolejne 
pokolenia, zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
stosują ten lek z powodzeniem w zmaganiu 
się z bólem gardła.

Nie tylko z racji pracy w firmie farma-
ceutycznej życzyłabym wszystkim bardzo 
dużo zdrowia. Ono naprawdę jest bezcenne 
i najważniejsze! Jeśli jednak staniemy się 
pacjentami, chciałabym, żebyśmy mieli do-
stęp do wykwalifikowanych lekarzy, którzy 
dysponują spektrum nowoczesnych leków. 
Stąd też apel do kierujących systemem 
ochrony zdrowia o otwartość na nowe te-
rapie i sposoby leczenia, mimo twardych 
negocjacji refundacyjnych w obronie pie-
niędzy podatników. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

W neurologii pierwsze kroki w SM zostały 
zrobione, a dzięki dostępowi do nowoczesnych 
terapii koszty społeczne zostały zdecydowanie 

obniżone. Teraz czas na padaczkę
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Zrównoważony rozwój jest obecnie 
jedną z częściej dyskutowanych kwestii. 
Mówi się o nim w kontekście zmian kli-
matycznych, ochrony przyrody, ale też 
biznesu. Jak według pani zrównoważo-
ny rozwój wpisuje się w obszar opieki 
zdrowotnej?

Zrównoważony rozwój jest jednym 
z najważniejszych aspektów planowania 
przyszłości. To przez pryzmat zrównoważo-
nego rozwoju spoglądamy na nasze obecne 
i przyszłe potrzeby, ale także na zasoby, 
jakimi dysponujemy. Wiemy, że te zasoby 
są ograniczone, również w zakresie ochrony 
zdrowia. Pandemia pokazała, że system 
ochrony zdrowia jest bardziej wrażliwy 
na kryzysy, niż myśleliśmy. Mając tego świa-
domość, spójrzmy 10 lat w przód, na zmiany 
demograficzne, które zajdą – w tym starze-
jące się społeczeństwa, i ujrzymy rzeczywi-
stość jeszcze bardziej wymagającą z punktu 
widzenia zarządzania opieką zdrowotną. 
Wiemy też, że chcemy zaspokoić potrzeby, 
które obecnie nie są zaspokajane, i wiemy, 
że będziemy w przyszłości w stanie to zro-
bić dzięki postępowi w nauce. Połączenie 
tego wszystkiego stwarza poczucie pilnej 
potrzeby uczynienia naszego systemu opie-
ki zdrowotnej bardziej zrównoważonym.

Ponadto stoimy w obliczu problemów 
związanych z brakami personelu medycz-
nego. To ogromne wyzwanie na całym świe-
cie, a zwłaszcza w Polsce, gdzie na 1000 
obywateli przypada zaledwie 2,4 lekarza. 
Jak więc sobie poradzić z problemami? 
Zrównoważony rozwój jest tutaj kwestią 
niezwykle ważną.

Jak swoją rolę w kształtowaniu zrów-
noważonego rozwoju w kontekście pro-
blemów dotyczących opieki zdrowotnej 
widzi Takeda?

Po pierwsze, jako innowacyjna firma 
z branży farmaceutycznej spełniamy na-
szą podstawową funkcję – zajmujemy się 
opracowywaniem i produkcją leków zmie-
niających życie pacjentów, które są odpo-
wiedzią na ich niezaspokojone potrzeby 
zdrowotne. Po drugie, zadaniem każdej or-
ganizacji i instytucji, która pragnie uczest-
niczyć w kształtowaniu zrównoważonego 
rozwoju, jest podjęcie dodatkowych kroków 
i czynienia więcej w obszarach, na których 
dobrze się zna. Mamy rozeznanie w wielu 
obszarach dotyczących opieki zdrowotnej. 
Znamy szpitale, lekarzy, środowisko me-

dyczne. Dzięki naszej współpracy z nimi 
jesteśmy w stanie wskazać obszary, w któ-
rych występują braki. Opracowujemy roz-
wiązania problemów dotyczących m.in. 
diagnostyki, edukacji, a nawet łatwiejszego 
kontaktu między lekarzem i pacjentem. 
W niektórych z tych obszarów jesteśmy 
w stanie pomóc bezpośrednio. Nie chcemy 
jednak działać w osamotnieniu. Dlaczego? 
Ponieważ podstawą zrównoważonego roz-
woju są dialog i współdziałanie – strony 
muszą się z sobą komunikować oraz prze-
dyskutować problemy i wyzwania. Jeśli 
mamy się pochylić nad palącymi kwestiami 
i znaleźć optymalne rozwiązania, musimy 
to zrobić razem: pacjenci i organizacje pa-
cjenckie, pracownicy ochrony zdrowia, ale 
także politycy, decydenci, płatnik i branża 
farmaceutyczna. Wszyscy powinniśmy 
zasiąść do stołu, otworzyć umysły i po-
szukać stabilnych rozwiązań. Wszystko 
to doprowadzi do otwarcia nowych dróg. 
Musimy wziąć udział w tym wydarzeniu, 

budując poziom zaufania, którego być może 
nigdy nie doświadczyliśmy, żeby wspólnie 
i w sposób zrównoważony zwiększać war-
tość dla pacjenta. Takeda wyraża otwarcie 
chęć zaangażowania się w ten dialog jako 
zaufany partner.

Skoro mowa o wyzwaniach w zakresie 
budowania stabilnego, zrównoważonego 
systemu ochrony zdrowia, warto wspo-
mnieć o osoczu i terapiach osoczopo-
chodnych.

Jeszcze 20 lat temu nie myśleliśmy, że 
będziemy tak bardzo potrzebować terapii 
lekami osoczopochodnymi. Okazuje się, że 
potrzebujemy ich dziś z wielu powodów. 
Pierwszym jest oczywiście skuteczność – 
często to jedyna dostępna i możliwa do za-
stosowania terapia na chorobę pacjenta, 
która poprzez substytucyjny charakter dzia-
łania potrafi całkowicie uzupełnić deficyt 
danego czynnika osoczowego w organizmie 
i zniwelować objawy choroby.

Rozmowa z NIENKE FEENSTRA, dyrektor generalną 
Takeda Pharma w Polsce

Zrównoważony 
rozwój to nie tylko 
modne hasło
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Jest też więcej chorych, niż przez wiele 
lat sądziliśmy, którzy mogą odnieść korzyść 
z tych terapii, stąd liczba pacjentów leczo-
nych przy ich zastosowaniu wzrasta.

Aby jednak wytworzyć lek oparty na oso-
czu, potrzebujemy bardzo dużo osocza – 
a jego pozyskanie w odpowiednich ilościach 
nie jest proste, co dodatkowo utrudniła 
pandemia. Mamy więc kolejne wyzwanie 
z zakresu zrównoważonego rozwoju, w któ-
rym udział polskiego rządu jest kluczowy. 
Musimy mieć pewność, że wszyscy pacjenci, 
którzy potrzebują tego rodzaju terapii, ją 
otrzymają.

Jakie są rozwiązania w tym zakresie? 
Trzeba przemyśleć, jak pozyskiwać 

więcej osocza – i tu Polska w porównaniu 
z innymi krajami ma sporo do zrobienia. 
Jako tak duży naród Polska ma ogromny 
potencjał, należy jednak pamiętać, że klu-
czowe jest zwiększenie punktów dawstwa, 
ale też wdrożenie rozwiązań legislacyjnych 
odnoszących się do bezpieczeństwa dawców 
oraz systemów kompensacyjnych dla nich. 
Warto przemyśleć, jak rekompensować im 
poświęcony czas, zaangażowanie i lepiej 
komunikować potrzeby w tej dziedzinie. 
Musimy mieć również pewność, że pozyska-
ne osocze będzie wykorzystane optymalnie 
i że polscy pacjenci będą mieli zabezpieczo-
ny dostęp do terapii niezbędnych do ich 
funkcjonowania, a często ratujących życie.

W tym obszarze także jest więc ważna 
współpraca.

Tak, to słowo klucz. 

Czy nawiązanie współpracy i otwarcie 
wielowymiarowej dyskusji jest pani zda-
niem największym obecnie wyzwaniem 
w obszarze ochrony zdrowia?

Zdecydowanie tak – mamy wiele 
do omówienia. Jednym z dyskutowanych 
obszarów może być np. opieka medyczna 
na odległość, rozwój teleporad i e-medycy-
ny. Minister zdrowia zapowiedział ostatnio, 
że planuje rejestrację rozwiązań e-zdro-
wotnych. To bardzo ważny sygnał i krok 
w dobrym kierunku. Kolejnym obszarem 
niezwykle istotnym w ochronie zdrowia jest 
finansowanie – nie ma wątpliwości, że opie-
ka zdrowotna będzie wymagała coraz wię-
cej zasobów, aby stawić czoła wyzwaniom, 
ale nie możemy podwyższać tych kosztów 
w nieskończoność. Trzeba więc przemyśleć, 

jak mądrze i efektywnie finansować zdro-
wie. Wprowadzenie finansowania opartego 
na wynikach będzie odgrywać ważną rolę 
– gdy płatności w opiece zdrowotnej dla 
zaangażowanych stron będą powiązane 
z wymiernymi wynikami dla pacjentów.

Co według pani może być najefek-
tywniejszym motorem zmian w zakresie 
zrównoważonego rozwoju?

W przypadku niedoborów personelu 
medycznego w zasadzie wszystko, co może 
się przyczynić do przyspieszenia proce-
su skutecznego diagnozowania i leczenia 
pacjentów, jest potrzebne i istotne. Czyn-
ników jest więc wiele – należą do nich np. 
nowe technologie i nowe terapie, jak wspo-
mniane wcześniej terapie genowe. Ważną 
rolę może również odegrać telemedycyna, 
o której także wcześniej wspomniałam. 
Warto też mądrze zagospodarować narzę-
dzie bazujące na sztucznej inteligencji, któ-
re w sposób istotny mogą przyczynić się 
szybszej diagnostyki np. w obszarze chorób 
rzadkich.

Jak rozwiązania z zakresu e-zdrowia 
mogą przyczynić się do zwiększenia 
wartości? 

Załóżmy, że pacjent zgłasza objaw, logu-
jąc się do aplikacji, dzięki czemu pracownik 
służby zdrowia będzie mógł się przyjrzeć 
problemowi niemal natychmiast. Specja-
lista analizuje więc objawy, zanim pacjent 
trafi do placówki ochrony zdrowia, i po-
dejmuje działania, jeśli uzna takowe za 
zasadne. W onkologii chociażby taki sys-
tem – jak pokazały badania – przyczynia się 
do dłuższej przeżywalności pacjentów. Ta-
kie postępowanie może też pomóc w opty-
malizacji zasobów w zakresie personelu 
medycznego. Potrzeba tu przecież mniej 
ludzi – decyzje dotyczące leczenia można 
podjąć na odległość, bez konieczności od-
bywania pełnej wizyty. Dotyczy to także 
personelu pomocniczego – oszczędza się 
czas, bo wszelkie dane są od razu widoczne 
w systemie. Dzięki tego typu rozwiązaniom 
– a są one już dostępne – za wspomniane 
10 lat będziemy w stanie zdziałać więcej 
przy mniejszych nakładach finansowych. 
Sprawny system będzie także podstawą 
koordynowanej opieki zdrowotnej. Taki 
system jest nie tylko zorientowany na pa-
cjenta, ale też przynosi lepsze efekty dzięki 
temu, że pozwala skoordynować pracę spe-

cjalistów z wielu dziedzin zajmujących się 
pacjentem/pacjentką, np. chirurga, radio-
loga, onkologa etc. Moim zdaniem będzie to 
jeden z najistotniejszych motorów zmian 
w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Dzięki rozwiązaniom w zakresie e-zdro-
wia łatwiejsze też będzie finansowanie 
leczenia – bowiem osiągane wyniki tera-
peutyczne będą mierzone w sposób syste-
matyczny. Możemy być pewni, że płacimy 
za usługi, z których naprawdę skorzystali 
pacjenci. Przykład wielu krajów pokazu-
je, że koordynacja istotnie podnosi jakość 
usług, z których korzystają pacjenci. Mo-
torem zmian może być też wprowadzenie 
polityki DE&I [diversity, equity, inclusion 
– red.] – poszanowania dla różnorodności, 
równości oraz inkluzywności. Badania wie-
lu instytucji wskazują jasno, że jeśli mamy 
możliwość spojrzenia z różnych punktów 
widzenia, efektem jest większa innowa-
cyjność, większa wartość dla pacjentów 
i lepsza efektywność działań, a czerpanie 
z różnych – nowych – źródeł to zawsze 
wzbogacające doświadczenie. Każdy też 
powinien mieć równe szanse i możliwości 
– dotyczy to nie tylko osób, które zarządzają 
systemem, ale również pacjentów, a więc 
równego dostępu do opieki zdrowotnej.

Czy założenia, o których rozmawia-
my, mają jednak przełożenie na rzeczy-
wistość? Czy naprawdę możemy wejść 
w zakresie opieki zdrowotnej na drogę 
zrównoważonego rozwoju?

Nie mamy wyjścia – zdrowy, oparty 
na zrównoważonym rozwoju system opieki 
zdrowotnej jest nam potrzebny do normal-
nego funkcjonowania. Wystarczy spojrzeć 
na to, co się stało podczas pandemii – zała-
manie się systemu nie było dobre na żad-
nym poziomie: poczynając od wpływu 
na zdrowie psychiczne wielu osób, na go-
spodarkach wielu krajów kończąc. Zdrowe 
społeczeństwo jest przecież korzystne dla 
każdego – dla ogółu i dla jednostki. Zdrowe 
społeczeństwo to zdrowy kraj – a do tego 
potrzebujemy zrównoważonego rozwoju 
w ochronie zdrowia. Nie możemy sobie po-
zwolić na pójście inną drogą. Zrównoważo-
ny system ochrony zdrowia to nie modne 
hasło – to konieczność. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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irma biofarmaceutyczna Bristol 
Myers Squibb znalazła się w gronie 
laureatów konkursu „Great Place 
to Work® – Najlepsze Miejsca Pra-

cy Polska 2022”, zajmując trzecie miejsce 
w kategorii przedsiębiorstw zatrudniają-
cych do 500 pracowników. To już kolejne 
tak ważne wyróżnienie dla BMS w tym 
prestiżowym rankingu. W 2010 i 2016 roku 
firma zwyciężyła w konkursie, zdobywając 
tytuł najlepsze miejsce pracy Polska”, 
a w 2012 roku uplasowała się na trzeciej 
pozycji. Bristol Myers Squibb w tego-
rocznej edycji konkursu zajął najwyższe 
miejsce wśród firm farmaceutycznych 
oraz został wyróżniony tytułem rzecznika 
standardów etyki.

Listę „Great Place to Work® – Najlepsze 
Miejsca Pracy Polska” tworzą firmy, które 
budują swoją przewagę konkurencyjną, 
opierając się na polityce wzajemnego za-
ufania i kreowania przyjaznego miejsca 
pracy dla wszystkich. Co więcej, te starania 
są dostrzegane przez samych pracowni-
ków, którzy oceniają swoich pracodawców 
w anonimowej ankiecie.

Sekret sukcesu BMS
Co według pana sprawia, że firma 

Bristol Myers Squibb już po raz kolejny 
zajęła tak wysokie miejsce w rankingu 
„Great Place to Work® – Najlepsze 
Miejsca Pracy Polska”?

Antoni Żarski: To nagroda od pracowni-
ków, którym w pierwszej kolejności należy 
się podziękowanie. Właśnie na podstawie 
ich ocen dotyczących organizacji mogliśmy 
zająć trzecie miejsce w Polsce i jednocze-

śnie zostać najwyżej ocenianą firmą farma-
ceutyczną w kraju. Jesteśmy z tego dumni. 
A sekret tego sukcesu stanowi wypadkową 
trzech elementów. Po pierwsze ludzi, któ-
rzy pracują w firmie, po drugie naszych 
wyjątkowych innowacyjnych terapii, które 
oferujemy polskim pacjentom, i po trzecie 
wspólnej odpowiedzialności i podejmowa-
nia różnych działań, które wychodzą poza 
nasz profil biznesowy.

Mówiąc o  ludziach, którzy tworzą 
BMS, myślę o ich zaangażowaniu i po-
czuciu odpowiedzialności za to, co robią, 
oraz ogromnej pasji, która im towarzy-
szy każdego dnia. Jeżeli chodzi o leki, to 
podkreślamy, że jesteśmy innowacyjną 

firmą farmaceutyczną, co oznacza nic in-
nego jak to, że poszukujemy terapii, które 
faktycznie zmieniają życie pacjentów. 
Działamy w obszarze onkologii i hema-
toonkologii w środowisku szpitalnym, 
więc pomagamy pacjentom, którzy są 
w ciężkiej sytuacji. Co do społecznej od-
powiedzialności organizacji, to podejmu-
jemy wiele działań, jak to, że w okresie 
pandemii wspieraliśmy projekty róż-
nych fundacji, np. finansowanie zakupu 
sprzętu jednorazowego dla oddziałów 
onkologicznych i projekt „Onkotaxi”, czyli 
finansowanie taksówek dla pacjentów, 
aby zapewnić im bezpieczne dotarcie 
do placówek zdrowia.

BMS – najlepsze miejsce pracy 
wśród firm farmaceutycznych 
w Polsce w 2022 roku

Rozmowa z ANTONIM ŻARSKIM, dyrektorem generalnym Bristol Myers Squibb 
w Polsce, oraz ALEKSANDRĄ HAŁAS, dyrektor HR na Polskę, Czechy i Węgry

 Firma Bristol Myers Squibb zajęła 3. miejsce w konkursie „Great Place to Work® – 
Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022” w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do 
500 pracowników. Na zdjęciu: dyrektor generalny BMS na Polskę Antoni Żarski oraz 
Aleksandra Hałas, dyrektor HR 
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Jaka misja i wartości przyświecają 
działalności Bristol Myers Squibb?

AŻ: Jesteśmy firmą innowacyjną, to 
pacjenci są dla nas najważniejsi. Z jed-
nej strony poszukujemy nowych leków 
na takie schorzenia jak rak płuc, rak nerki, 
czerniak, białaczki, szpiczak plazmocy-
towy, a więc spoczywa na nas ogromna 
odpowiedzialność za zdrowie i życie wielu 
ludzi. Z drugiej strony codziennie dokłada-
my wszelkich starań, aby dotrzeć zarówno 
do lekarzy, jak i pacjentów i móc im zaofe-
rować skuteczne terapie. Warto przy tej 
okazji podkreślić aktywność i znaczenie 
osób z działu market access w naszej fir-
mie. Dzięki ich codziennej ciężkiej pracy 
i zaangażowaniu polscy pacjenci mają do-
stęp do coraz skuteczniejszych terapii. 
Nie byłoby to możliwe bez wspomnianej 
wcześniej pasji i wspólnych wartości, które 
tak cenimy w naszej organizacji.

W czym tkwi siła Bristol Myers 
Squibb jako organizacji?

AŻ: Chyba nie ma takiego jednego se-
kretu. To te wszystkie elementy, o których 
wspominałem, muszą złożyć się w całość. 
Tworzymy organizację, w której słuchamy 
pracowników, w której mamy kulturę rów-
ności, kulturę otwartości i w wyniku tego 
jesteśmy w stanie wspólnie dyskutować 
o swoich celach. Jeżeli je rozumiemy, to dla 
nas wszystkich stają się one wyraźne i jed-
noznaczne. I dlatego mówiąc o zarządza-
niu firmą, raczej bym powiedział, że działa-
my poprzez wspólne plany i partycypację. 
I w momencie gdy te cele faktycznie stają 
się wspólne, a do tego dołoży się skuteczne 
terapie oraz odpowiedzialność za nie i za 
pacjenta, to mamy receptę na sukces.

Jaki jest pana sekret na skuteczne 
zarządzanie firmą?

Jestem dyrektorem generalnym firmy, 
a nie mam swojego gabinetu, a za chwilę 
nie będę miał także swojego biurka, bo 
przechodzimy na system „hot desk policy”. 
Polega on na tym, że pracownik musi takie 
miejsce w biurze wcześniej zarezerwować. 
Jest to przykład obowiązującej w naszej 
firmie kultury pracy, równo traktujemy 
wszystkich pracowników. Hierarchia, któ-
ra w różnych firmach jest bardzo widoczna, 
u nas zaciera się poprzez wspólne grupy 
projektowe skupiające się na konkretnych 
celach. I taką organizację chcemy rozwijać, 

opartą na rozumieniu celów i wspólnych 
wartościach. Dodam, że w obszarach, 
w których funkcjonujemy, zazwyczaj udaje 
nam się być liderem, co oznacza, że ta stra-
tegia się sprawdza. Jednocześnie wysokie 
notowania w konkursie „Great Place To 
Work®” potwierdzają, że pracownicy do-
ceniają Bristol Myers Squibb jako świetne 
miejsce pracy, z czego oczywiście jesteśmy 
bardzo zadowoleni i dumni.

Firma, 
która ma duszę 

Co pani zdaniem sprawia, że lu-
dzie chcą pracować w Bristol Myers 
Squibb?

Aleksandra Hałas: Składa się na to kilka 
czynników. Zaczynając od profilu BMS – je-
steśmy cenieni za nasze terapie. Działamy 
w sferze niezwykle innowacyjnych leków 
ratujących życie z obszarów onkologii i he-
matologii i misja z tym związana to jeden 
element. Ważne są także wspólne warto-
ści, które łączą nas jako grupę. W naszej 
kulturze organizacyjnej troska o pacjenta 
i pracownika są na pierwszym miejscu. 
Ostatnio prowadząc warsztaty dla jednej 
z grup, usłyszałam, że BMS jest organizacją, 
która ma duszę, ma swój specyficzny kod 
DNA. Ten kod to praca na fundamencie 
wzajemnego szacunku i zaufania. Nie ob-
serwujemy u nas niezdrowej rywalizacji, źle 
rozumianych ambicji. Faktycznie stawiamy 
na współpracę. Mamy co do tego pewność, 
ponieważ co kwartał prowadzimy badania 
satysfakcji pracowników – sprawdzamy, 
jak są oceniane poszczególne aspekty dzia-
łania naszej firmy, w tym właśnie współ-
praca międzydziałowa. Wyniki pokazują, 
że regularnie wskaźniki zaangażowania 
i satysfakcji są na bardzo wysokim pozio-
mie, co potwierdziły też badania niezależne 
„Great Place to Work®”, w których 96 proc. 
osób zadeklarowało, że BMS jest wspania-
łym miejscem pracy.

Jaki jest średni staż pracy w Bristol 
Myers Squibb w Polsce?

AH: Mamy duży odsetek osób, które 
z firmą są związane od wielu lat, bo aż 
41 proc. z nich pracuje w BMS ponad 10 
lat, 23 proc. pracowników dłużej niż pięć 
lat, ale są też i tacy, którzy są z nami po-

nad 20 lat. Dlatego możemy powiedzieć, 
że ludzie wiążą się z naszą organizacją 
na długie lata.

Co jest najważniejsze w tworzeniu 
przyjaznego miejsca pracy?

AH: Pracując w BMS, nie czujemy hie-
rarchiczności, tzn. każdy może podejść 
do naszego dyrektora generalnego, wrzu-
cić do kalendarza prośbę o spotkanie, za-
dzwonić, nie umawiamy się na spotkania 
przez asystentki. Podobnie jest z innymi 
członkami management teamu, pracujemy 
na zasadzie koleżeństwa. Poza tym mamy 
bardzo elastyczne podejście w zakresie try-
bu pracy, co oznacza możliwość pracy z do-
mu w wymiarze 50 proc. W tym schemacie 
mamy jednak tzw. collaboration days, wy-
znaczone dni na pracę w biurze, które dają 
nam możliwość bezpośrednich interakcji, 
wzmacniając współpracę oraz innowacyjn

Jak wyglądają przygotowania do 
udziału w konkursie „Great Place to 
Work® – Najlepsze Miejsca Pracy Pol-
ska”? Co firma musi zrobić, aby wziąć 
w nim udział?

AH: Jesteśmy już weteranami konkur-
su, bo to już nasza czwarta nagroda. Dwa 
razy, w 2010 oraz 2016 roku, byliśmy zwy-
cięzcami konkursu „Great Place to Work® 
– Najlepsze Miejsca Pracy Polska”. Tego-
roczna edycja konkursu jest jednak dla nas 
szczególnie ważna, ponieważ aż 96 proc. 
ankietowanych pracowników zgodziło się 
ze stwierdzeniem, że jesteśmy wspaniałym 
miejscem pracy. Jest to nasz najwyższy 
wynik w historii badania.

A jeżeli chodzi o strukturę zgłoszeń i sa-
mego konkursu, to mamy tutaj dwa etapy. 
Najważniejsze jest to, jak oceniają nas sami 
pracownicy, a więc liczy się wynik ankiety 
satysfakcji prowadzonej przez organizatora 
konkursu. Natomiast drugi element, który 
jest oceniany przez niezależny Instytut Gre-
at Place to Work®, to tzw. audyt kulturowy, 
czyli opis praktyk oraz polityk z zakresu 
HR, w tym polityki benefitowej, wynagro-
dzeniowej, kwestii równego traktowania. 
Wszystkie aspekty kultury organizacyjnej 
opisujemy w bardzo obszernym raporcie, 
który następnie jest oceniany i punktowany 
przez wspomniany Instytut. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Mówimy o odporności indywidual-
nej, która stanowi ochronę przed za-
chorowaniem, ale pojawia się również 
pojęcie odporności systemów ochrony 
zdrowia. Jaki system ochrony zdrowia 
nazwałaby pani „odpornym”?

„Odporny” system to taki, który ocenia 
fakty, aktualizuje dane i na ich podstawie 
tworzy właściwe plany zabezpieczające 
przed wystąpieniem problemu lub mak-
symalnie minimalizuje konsekwencje jego 
wystąpienia. Możliwość obrony naszego 
społeczeństwa przed kryzysem zdrowot-
nym i ekonomicznym jest niewystarczają-
ca, dlatego powinna zostać przygotowana 
silna strategia łagodzenia zagrożeń zwią-
zanych z występowaniem chorób.

Czy „odporne” systemy ochrony 
zdrowia lepiej sobie poradziły z wy-
zwaniami pandemii COVID-19?

Systemy, w których zdrowie odgry-
wa ważną rolę w zwiększaniu stabilno-
ści ekonomicznej i utrzymaniu spraw-
nie funkcjonującego społeczeństwa, 
miały szansę, by sobie poradzić lepiej 
w pandemii COVID-19. Jednak w więk-
szości krajów w  związku z  pandemią 
COVID -19 doszło do „przebudzenia” 
w rozumieniu wagi zdrowia dla gospo-
darki i przyszłości dobrobytu w skali 
makro- i mikroekonimicznej.  

Dane z pierwszych miesięcy epide-
mii COVID-19 pokazywały, że jednym 
z najpoważniejszych czynników ryzyka 

Choroby sercowo-naczyniowe 
to zagrożenie dla odporności 
systemu ochrony zdrowia

Rozmowa z MONIQUE 

CLUA BRAUN, Country 
President Novartis 

Poland
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ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu 
COVID-19 są choroby sercowo-naczy-
niowe. Czy dwa lata trwania pandemii 
potwierdzają te dane?

Występowanie ChSN jest czynnikiem 
predykcyjnym ciężkiego przebiegu cho-
roby u pacjentów zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2 (COVID-19), zwiększającym 
ryzyko przyjęcia do szpitala lub na oddział 
intensywnej terapii, zastosowania wen-
tylacji mechanicznej lub zwiększającym 
ryzyko zgonu w porównaniu z osobami 
bez ChSN. Dane z pierwszych sześciu mie-
sięcy 2020 roku wykazują zwiększone 
ryzyko: mimo że osoby z ChSN stanowi-
ły tylko 25 proc. rozpoznań COVID -19 
w Europie, 35 proc. pacjentów z ciężką 
postacią choroby cierpiało na ChSN, a 44 
proc. zgonów z powodu COVID wystąpiło 
u osób z ChSN.

Choroby sercowo-naczyniowe skra-
cają życie, ale stanowią również duże 
obciążenie ekonomiczne dla państwa. 
Czy można policzyć straty ekonomicz-
ne z powodu tych chorób?

Obecnie 300 milionów ludzi żyje 
z chorobami sercowo-naczyniowymi. To 
więcej niż populacja Kanady, RPA, Fran-
cji, Meksyku i Singapuru łącznie – nie 
dostrzegamy tego. Te choroby to zagroże-
nie dla trwałości i odporności systemów 
ochrony zdrowia. Nawet w przypadku 
braku globalnej pandemii są główną 
przyczyną zgonów w Unii Europejskiej 
i każdego dnia powodują ich aż 5 tys. 
To strata dla rodziny i społeczeństwa, 
można było ich uniknąć dzięki interwen-
cjom w zakresie zdrowia publicznego, 
profilaktyki pierwotnej lub profilaktyki 
wtórnej. Mówiąc o kosztach, w 2015 ro-
ku gospodarka UE utraciła 210 mld euro 
w związku z ChSN, z czego 111 mld euro 
(53 proc.) w związku z kosztami opieki 
zdrowotnej, 54 mld euro (26 proc.) w wy-
niku utraty produktywności i 45 mld euro 
(21 proc.) w związku z kosztami opieki 
nieformalnej nad osobami z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego.

Jeszcze przed epidemią COVID-19 
choroby sercowo-naczyniowe były 
w Polsce pierwszą przyczyną zgonów. 
Do zgonów z ich powodu dochodzi czę-
ściej i szybciej niż w innych krajach UE. 
Czy tę sytuację można zmienić?

Musimy uznać potrzebę inwestowania 
w kapitał zdrowotny w celu ochrony nasze-
go kapitału ludzkiego. Nierówność docho-
dów, różnice w poziomie wykształcenia, 
niewystarczające programy profilaktyki 
oraz zmienność w dostępie do leczenia 
przyczyniają się do zwiększenia odsetka 
zgonów z powodu ChSN, którym można 
było zapobiec.

Jakie są najłatwiej modyfikowalne 
czynniki ryzyka chorób sercowo-na-
czyniowych?

Aby zmniejszyć umieralność, trzeba 
usprawnić strategię leczenia. W przypadku 
czynnika ryzyka w postaci stężenia chole-
sterolu LDL, jak wynika z badania przepro-
wadzonego wśród pacjentów w Europie, 
którzy otrzymywali leczenie obniżające 
stężenie lipidów, docelowe stężenie cho-
lesterolu LDL osiągnęło mniej niż 25 proc. 
pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem 
i tylko 54 proc. pacjentów ogółem. W Pol-
sce tylko 17 proc. pacjentów w prewencji 
wtórnej osiąga właściwy poziom stężenia 
cholesterolu LDL.

Potrzeba promocji zdrowego stylu 
życia i lepszej świadomości powiązań 
między dietą, aktywnością fizyczną a cho-
robami układu sercowo-naczyniowego, 

wspieranie rozwiązań cyfrowych w celu 
poprawy profilaktyki pierwotnej. Odpo-
wiednie programy profilaktyki wtórnej 
mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia 
przedwczesnych zgonów z powodu chorób 
układu sercowo-naczyniowego.

W Polsce szacuje się, że nawet 20 
mln osób ma zbyt wysokie stężenie 
cholesterolu LDL we krwi. Czy są dziś 
skuteczne metody leczenia hipercho-
lesterolemii?

Niekontrolowany tzw. zły cholesterol, 
który jest głównym czynnikiem warunkują-
cym wzrost ryzyka chorób sercowo-naczy-
niowych, to problem niewidoczny. Oprócz 
zmian w stylu życia np. diety, aktywności 
fizycznej, zaleca się terapie zmniejszające 

i utrzymujące niskie stężenie cholesterolu 
LDL. Kluczowe znaczenie ma połączenie 
stałej kontroli stężenia cholesterolu LDL 
i monitorowanie postępów leczenia, w tym 
stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza.

Ponad rok temu w Europie został 
dopuszczony inklisiran, lek stosowany 
w obniżaniu cholesterolu, podawany 
w dwóch dawkach rocznie. Dla jakich 
pacjentów jest on przeznaczony?

To pierwszy zarejestrowany w Europie 
i jedyny w swojej klasie lek siRNA obni-
żający stężenie tzw. złego cholesterolu. 
Lek zarejestrowano w oparciu o wyniki 
badań, w których wykazano skuteczne 
i trwałe obniżenie stężenia cholesterolu 
LDL nawet o 52 proc. u pacjentów z pod-
wyższonym stężeniem cholesterolu LDL 
mimo stosowania maksymalnych tole-
rowanych dawek statyn. Lek podawany 
jest docelowo w dwóch dawkach rocznie 
pacjentom z hipercholesterolemią lub 
dyslipidemią mieszaną.

Czy lepsze leczenie hiperchole-
sterolemii mogłoby się przyczynić 
do zmniejszenia umieralności z powo-
du chorób sercowo-naczyniowych oraz 
COVID-19?

Leki to na pewno jeden z kluczowych 
kryteriów sukcesu w walce z rosnącą liczbą 
zgonów z powodu incydentów i występo-
wania chorób sercowo-naczyniowych. Jed-
nak jednym ze sposobów na ograniczenie 
skutków wpływu ChSN może być zacie-
śnienie współpracy pomiędzy instytucjami 
publicznymi i prywatnymi. Kluczowe jest 
innowacyjne myślenie wykraczające poza 
obecne procesy HTA. Dodatkowo finanso-
we i niefinansowe zachęty oraz rozwiąza-
nia cyfrowe umożliwiające identyfikację 
pacjentów i stratyfikację ryzyka wspierają 
lepsze prowadzenie leczenia chorób układu 
sercowo-naczyniowego. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

W 2015 r. gospodarka UE utraciła 210 mld euro  
w związku z chorobami sercowo-naczyniowymi, z tego 
111 mld euro w związku z kosztami opieki zdrowotnej
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Od roku zarządza pani polskim 
odziałem francuskiej firmy biotech-
nologicznej Ipsen. W przyszłym roku 
Ipsen Poland będzie obchodzić trzy-
dziestolecie działalności w Polsce. Ja-
kie są pani wrażenia po roku kierowania 
Ipsen Poland?

Zarządzanie lokalnym oddziałem glo-
balnej firmy biofarmaceutycznej to ekscy-
tująca możliwość i duża odpowiedzialność. 
Cieszę się, że podjęłam się tego zadania 
z dwóch kluczowych powodów. Po pierw-
sze, Ipsen koncentruje się na pacjentach, 
co jest wyrażone w naszej misji „przedłu-
żać życie w dobrej jakości i poprawiać wy-
niki leczenia chorych” – w  naszym przy-
padku pacjentów cierpiących na choroby 
onkologiczne, neurologiczne oraz rzadkie. 
Po drugie, Polska to bardzo ważny kraj, 
jeśli chodzi o możliwości poprawy jakości 
życia pacjentów cierpiących na poważne, 
zagrażające życiu choroby.

Jakie pani widzi przed sobą najwięk-
sze wyzwania?

Bardzo doceniam zaangażowanie pol-
skiego oddziału w realizację naszej misji. 
Ipsen Poland to ludzie z pasją, którzy sta-
wiają sobie za cel zdrowie i bezpieczeń-
stwo pacjenta. Ściśle współpracujemy 
z pozostałymi spółkami z grupy poza 
Polską – w duchu otwartości na zmia-
ny i umiejętności szybkiego reagowania 
stosownie do okoliczności. Po ponad ro-
ku wspólnej pracy mogę powiedzieć, że 

jesteśmy silnym interdyscyplinarnym 
zespołem, który ma wspólne priorytety. 
Na pewno nie jesteśmy perfekcyjni, ale 

też środowisko, w którym działamy, jest 
złożone. Jestem przekonana, że wyko-
rzystując naszą unikatową i silną kul-
turę oraz wartości, jesteśmy na dobrej 
drodze. Motywuje nas chęć współpracy 
i doskonalenia się dla dobra pacjentów 
i społeczeństwa.

Ipsen ma długą tradycję, jeśli chodzi 
o leki innowacyjne z obszaru onkolo-

Jako firma stawiamy na innowacje, jednak drugim 
aspektem naszego działania jest odpowiedzialność 

społeczna i edukacja zdrowotna 

Inwestycja w innowacje 
to inwestycja w dobrobyt 
społeczeństwa

Rozmowa z IOANĄ PARSONS, dyrektorem generalnym Ipsen Poland
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gii, neurologii oraz chorób rzadkich. 
Ostatnie decyzje systemowe Mini-
sterstwa Zdrowia przyniosły polskim 
pacjentom wiele pozytywnych zmian 
– jak na przykład przyjęcie Planu dla 
Chorób Rzadkich rok temu, majowa 
lista refundacyjna z nowelizacją pro-
gramu lekowego w raku nerki. Jak pani 
ocenia te decyzje i czego ewentualnie 
brakuje?

W ostatnim czasie wydarzyło się wiele 
dobrego, jeśli chodzi o dostęp polskich 
pacjentów do innowacyjnych terapii. 
Z zadowoleniem przyjęliśmy informację 
o zmianach wprowadzonych wraz z majo-
wą listą refundacyjną, ponieważ odpowia-
dają one na niektóre z niezaspokojonych 
dotychczas potrzeb polskich pacjentów 
cierpiących na raka nerki.

Pozostajemy zaangażowani we współ-
pracę ze wszystkimi interesariuszami 
w celu – po pierwsze – kształtowania 
i wdrażania odpowiednich zasad zapew-
niających dostęp polskich pacjentów do 
nowoczesnych metod leczenia, takich jak 
terapie skojarzone, a po drugie – korzy-
stania z wartości naszych leków poprzez 
umożliwienie dostępu do nich polskim 
pacjentom dzięki aktualizacjom listy 
refundacyjnej.

Wyrażamy nadzieję, że propacjencki 
trend refundacyjny będzie się utrzymy-
wał, a z każdym kolejnym obwieszcze-
niem dostęp do innowacyjnych tera-
pii dla polskich pacjentów będzie się 
poszerzał.

Czy firma prowadzi inwestycje 
w Polsce? 

Polska to niewątpliwie ważny kraj 
dla Ipsen, który jest postrzegany jako 
atrakcyjny cel inwestycyjny w branży 
biofarmaceutycznej. Wynika to głównie 
z wysoko wykwalifikowanej kadry oraz 
potencjału w zakresie prowadzenia dzia-
łalności R&D. Jako Ipsen Poland aspiru-
jemy do miana lokalnego Centrum In-
nowacji i Talentów. Zależy nam na tym, 
aby rozwijać naszych ludzi, jak również 
prowadzić pilotaże projektów i współ-
pracować z lokalnymi partnerami w celu 
znalezienia odpowiedzi na niezaspokojo-
ne potrzeby zdrowotne pacjentów.

Czy oprócz poszukiwania nowych 
leków prowadzicie akcje edukacyjne?

Jako firma stawiamy na innowacje, 
jednak drugim aspektem naszego dzia-
łania jest odpowiedzialność społeczna 
i edukacja zdrowotna. Wspieramy wiele 
akcji dotyczących świadomości zdrowot-
nej skierowanych do pacjentów i ich ro-
dzin. To np. kampania „Życie po udarze” 
prowadzona we współpracy z Fundacją 
Chorób Mózgu lub „Szanuj zdrowie, badaj 
nerki”, która ma na celu m.in. zachęcenie 
Polaków do wykonywania regularnych 
badań.

A jakie znaczenie dla Ipsen Poland 
ma współpraca z organizacjami pa-
cjentów?

Jest jednym z przejawów różnorodne-
go spojrzenia na system ochrony zdrowia. 
Organizacje te odgrywają niezwykle waż-
ną rolę, oferując niezbędne informacje 
i  wsparcie chorym oraz ich rodzinom. Na 
co dzień pracujemy ze stowarzyszenia-

mi pacjentów, wsłuchując się w ich głos 
bardzo uważnie, po to by się dowiedzieć, 
co jest ważne dla pacjentów i jakie są ich 
potrzeby.

W czerwcu tego roku została pani 
powołana na członka zarządu Związ-
ku Pracodawców Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych INFARMA. Pierw-
szy raz w historii Ipsen Poland ma 
swojego przedstawiciela w zarządzie 
INFARMA. Co się wiąże z tą rolą dla 
pani?

To wielki zaszczyt dla mnie, a zarazem 
zobowiązanie wynikające z funkcji człon-
ka INFARMA. Cieszę się, że reprezentu-
jąc Ipsen Poland w Związku, wraz z jego 
członkami możemy wspólnie pracować na 
rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia 
w Polsce. Dorobek INFARMY to siła, na 
której można budować; moją aspiracją 
jest dalsze wzmacnianie naszego wpływu 
jako prawdziwego partnera w rozwijaniu 
polskiego systemu opieki zdrowotnej, 
tak aby był zdolny do realizacji celu i na 
przyszłość.

Ponadto INFARMA dba o wizerunek 
przemysłu farmaceutycznego jako bran-
ży dbającej o rozwój i innowację, a  nie 
tylko produkcję. INFARMA wierzy, że 
inwestycja w innowacje to inwestycja 
w dobrobyt społeczeństwa. Ta  wizja jest 
zbieżna z moim rozumieniem branży, jak 
również spójna ze strategią Ipsen „Skon-
centrowani. Razem. Dla pacjentów i spo-
łeczeństwa”. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał zrealizowany we współpracy 
z  firmą Ipsen Poland sp. z o.o.

Rozmawiała ZOFIA SZKARŁAT

Ioana Parsons
– dyrektor generalny Ipsen Poland od czerwca 2021 roku. Pracuje w branży 
farmaceutycznej od ponad 15 lat. Jako były konsultant w McKinsey w Londynie 
kierowała projektami strategii handlowej i transformacji na dużą skalę dla wielu 
globalnych klientów farmaceutycznych. Przed Ipsen pracowała w firmie Amgen, gdzie 
spędziła pięć lat na stanowiskach lokalnych, regionalnych i globalnych - ostatnio 
jako dyrektor Oncology Business we Włoszech, jednocześnie pełniąc funkcję Global 
Commercial Capabilities Director. Ukończyła Akademię Nauk Ekonomicznych w 
Bukareszcie, uzyskując dyplom z ekonomii i biznesu międzynarodowego oraz MBA 
w London Business School 

IPSEN
– to międzynarodowa firma 
biofarmaceutyczna działająca 
w obszarach onkologii, neurologii oraz 
chorób rzadkich, a także w sektorze 
consumer healthcare. Ioana Parsons 
jest dyrektorem generalnym Ipsen 
Poland od czerwca 2021 roku, a od 
czerwca 2022 roku członkiem zarządu 
Związku Pracodawców Innowacyjnych 
Firm Farmaceutycznych 
INFARMA. Pierwszy raz w historii 
Ipsen Poland ma swojego 
przedstawiciela w Zarządzie Związku 
Pracodawców Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych INFARMA.
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Wszyscy zadają sobie dziś pytanie, 
jak będzie wyglądać jesień: czy będzie 
jeszcze trwała epidemia, czy będzie 
dużo ciężkich zachorowań, czy będą 
potrzebne nadzwyczajne środki, jeśli 
chodzi o COVID?

Pandemia będzie trwała, dopóki na 
świecie będą ogniska zakażeń, zwłaszcza 
jeśli będą na kilku kontynentach. Nie po-
żegnamy się tak szybko z pandemią, to 
będą lata. Należy się spodziewać, że ko-
lejny wyraźny wzrost zachorowań nastąpi 
w połowie września, gdy dzieci pójdą do 
szkoły, a później na przełomie paździer-
nika i listopada, gdy zwykle wchodzimy 
w typowy sezon infekcji jesiennych.

Powinniśmy się spodziewać zakażeń 
o ciężkim przebiegu?

Od początku fali Omikron przebieg 
COVID -19 jest raczej łagodny, rzadko 
konieczna jest hospitalizacja, podawanie 
tlenu, a jeśli już, to zdarza się to u osób 
w starszym wieku. U tych osób każda 
infekcja jest zagrożeniem życia. Jednak 
wraz ze wzrostem liczby zakażonych osób 
zwiększy się też liczba osób z ciężkim 
przebiegiem. Najbardziej zagrożone są 
osoby w wieku powyżej 80 lat, zwłaszcza 

nieszczepione. Obserwujemy, że osoby, 
które nie miały jakiejkolwiek immunizacji 
lub miały niepełną, są bardziej narażone 
na zakażenie wymagające hospitalizacji 
i intensywnej tlenoterapii.

A chorzy na cukrzycę, choroby kar-
diologiczne, osoby z chorobami hema-
toonkologicznymi?

W tej chwili nie widać, żeby te osoby 
ciężej przechodziły COVID -19, ale być 
może wynika to z tego, że w tych grupach 
jest wyższy odsetek osób zaszczepionych. 
Zresztą również wcześniej najpoważniej-
szym czynnikiem ryzyka był wiek; choro-
by towarzyszące były na drugim miejscu. 
Oczywiście osoby w wieku powyżej 80 
lat zwykle mają przewlekłe schorzenia, 
a połączenie tych czynników jest na pew-
no obciążające. Bardzo ważne jest jednak 
szczepienie. Nawet jeśli nie chroni ono 
przed zakażeniem, to jednak sprawia, że 
przebieg choroby jest lżejszy.

Często mówi się, że na ciężki przebieg 
są narażone osoby z deficytami odporno-
ści; nie jest to prawdą. Takie osoby mają 
częściej przewlekający się przebieg zakaże-
nia, natomiast nie musi on być ciężki, gdyż 
immunosupresja sama w sobie ogranicza 

ryzyko burzy cytokinowej, czyli tego stanu, 
który stwarza największe zagrożenie życia 
w przebiegu COVID-19.

Oznacza to, że na pewno warto się 
szczepić i że warto przyjąć kolejną daw-
kę szczepionki?

Moim zdaniem osoby, które nie przeby-
ły zakażenia Omikronem, nie chorowały 
w tym roku, a wcześniej się szczepiły, nie 
powinny czekać na nową szczepionkę, tyl-
ko jak najszybciej się zaszczepić, ponieważ 
kolejna dawka daje im wzrost odporności. 
Natomiast osoby, które niedawno zacho-
rowały, mogą poczekać do momentu, gdy 
pojawi się nowa szczepionka – być może 
biwalentna, która niedawno została za-
rejestrowana w Wielkiej Brytanii, i jest 
nadzieja, że wkrótce zostanie zarejestro-
wana w Unii Europejskiej.

Wiosną pojawiały się jednak głosy, 
że większość z nas ma już odporność 
przeciw COVID-19…

To prawda, jednak odporność wygasa – 
taka jest natura odporności na zakażenia 
wszelkimi koronawirusami. Nie dają one 
trwałej odporności; o tym wiemy od daw-
na. Odporność nabyta – poprzez kontakt 

Potrzebne 
szczepionki i leki 
przeciwwirusowe
Rozmowa z PROF. ROBERTEM FLISIAKIEM, prezesem 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 

Chorób Zakaźnych
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z wirusem lub przez szczepienie – nie jest 
dana raz na zawsze, dlatego zakażenia będą 
się pojawiać. Zwykle kolejne zakażenia 
mają coraz łagodniejszy przebieg, również 
dlatego, że część odporności pozostaje. 
Tempo, w jakim tracimy odporność, jest 
zmienne osobniczo, zależy od wielu czyn-
ników, w tym genetycznych. W kolejnych 
latach poziom odporności populacyjnej, 
zdobywanej naturalnie poprzez ekspozycję 
na wirusa, będzie budowany w społeczeń-
stwie, jednak na to trzeba lat.

Nie powinniśmy spodziewać się 
jednak jesienią np. otwierania szpitali 
tymczasowych?

W tej chwili nic na to nie wskazuje, 
choć należy się spodziewać, że będziemy 

mieć więcej pacjentów z ciężkimi prze-
biegami wymagającymi hospitalizacji, 
którzy powinni wcześniej otrzymać leki 
przeciwwirusowe.

Jest pan koordynatorem badania 
SARSTer, którego celem była ocena 
skuteczności i bezpieczeństwa różnych 
opcji terapii COVID-19 stosowanych 
w Polsce. Jakie są wnioski z badania?

Projekt cały czas trwa. Dla nas rzeczą 
niewzbudzającą wątpliwości jest to, że le-
ki przeciwwirusowe zastosowane w od-
powiednim czasie, czyli w ciągu pięciu 
pierwszych dni od wystąpienia objawów, 
zmniejszają ryzyko zgonu o połowę. Jest 
to szczególnie widoczne u osób w pode-
szłym wieku. Najlepiej, żeby lek przeciw-
wirusowy został podany w warunkach 
ambulatoryjnych.

Spośród leków przeciwwirusowych 
mieliśmy wiosną dostępny molnupirawir. 
Z badania SARSTer mamy dowody, że ten 
lek pomaga; zwiększa szansę na przeżycie 
osobom najbardziej zagrożonym ciężkim 
przebiegiem choroby. Może być stosowany 
przez chorego w domu, gdyż jest to lek 
doustny. Niestety, obecnie nie jest dostęp-
ny, zapasy zostały wykorzystane, a nowej 
partii leku nie zamówiono.

Mamy nadal do dyspozycji remdesiwir, 
podawany w iniekcjach. Teoretycznie jest 
on zarejestrowany do podawania również 
w warunkach ambulatoryjnych, jednak przy 
takich niedoborach kadrowych w ochro-
nie zdrowia trudno sobie wyobrazić, żeby 
pielęgniarka codziennie chodziła do domu 
pacjenta wykonywać iniekcje. W praktyce 
stosujemy remdesiwir wyłącznie w warun-
kach szpitalnych, problem w tym, że pacjent 
musiałby trafić do szpitala odpowiednio 
wcześnie, żeby lek był skuteczny.

Lekiem przeciwwirusowym jest też 
paxlowid, ma wysoką aktywność prze-
ciwwirusową, jednak także pewne ogra-
niczenia w stosowaniu, zwłaszcza u osób 
ze schorzeniami towarzyszącymi i lekami, 
które te osoby przyjmują. W Polsce nie 

mieliśmy możliwości jego stosowania, nie 
był sprowadzany.

Przed jesienną falą COVID-19 mamy 
więc problem, ponieważ nie mamy do dys-
pozycji leku doustnego, który mógłby być 
stosowany w warunkach ambulatoryjnych. 
Nie został zakupiony. Leki były dostępne 
do maja, potem skończyły się zapasy, nie 
dokonano nowych zamówień.

Jakie wnioski z badania SARSTer 
powinny być wdrożone w opiece nad 
pacjentami?

Jeśli chodzi o leki przeciwwirusowe, 
to absolutnie powinno być wskazane, że 
pacjenci w wieku powyżej 60 lat, jeśli nie 
upłynęło więcej niż pięć dni od wystąpie-
nia objawów i wykazują cechy aktywnej in-
fekcji, powinni otrzymać leki przeciwwiru-
sowe. Dzięki temu uratujemy kilka tysięcy 

osób przed zgonem. Jesienią zakażeń bę-
dzie dużo i choć większość o przebiegu ła-
godnym, to więcej będzie też przypadków 
ciężkiego przebiegu COVID-19. Z powodu 
liczby zakażeń możemy się spodziewać 
zgonów, a części z nich na pewno można 
uniknąć, stosując odpowiednio wcześnie 
leki przeciwwirusowe.

Jakie byłyby pana rekomendacje na 
jesień?

Podstawa to szczepienia oraz dostęp 
do leków przeciwwirusowych. Kolejna 
rzecz to zalecenie noszenia maseczek 
w zamkniętych miejscach publicznych, 
szczególnie tam, gdzie jest wiele osób. Nie 
ma wątpliwości, że takie mechaniczne 
ograniczenie transmisji przynosi efekty.

Z punktu widzenia osoby, która leczy 
pacjentów z COVID-19, jak ocenia pan 
obecne działania ministerstwa zdrowia, 
jeśli chodzi o epidemię?

Plusem jest to, że szczepienia przeciw 
COVID-19 są dostępne, choć może za mało 
popularyzowane. Przewiduje się stosun-
kowo szybkie po rejestracji sprowadzenie 
szczepionek nowej generacji; to bardzo do-
brze. Niepokoi mnie jednak brak jakichkol-
wiek działań w kierunku zakupienia leków 
przeciwwirusowych. Docierają do mnie 
dziwne informacje, że leki ewentualnie 
mogą zostać zakupione dla wąskiej grupy 
chorych z deficytami odporności. To niepo-
rozumienie; jak wspominałem, u chorych 
z deficytami odporności nie ma zagrożenia 
życia z powodu COVID-19, u  nich jest za-
grożenie przewlekania się zakażenia. Moim 
zdaniem leki przeciwwirusowe powinny być 
dostępne dla wszystkich osób powyżej 60 
lat, a zwłaszcza powyżej 80 lat: w  ich przy-
padku jest szansa na ograniczenie liczby 
zgonów. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Przed jesienną falą COVID-19 mamy problem, bo nie 
mamy do dyspozycji leku doustnego, który mógłby 

być stosowany w warunkach ambulatoryjnych

Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
– prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii UM w Białymstoku



O ZDROWIU

34 „WPROST” O ZDROWIU

KARDIOLOGIA  PRIORYTETY

1.  Zniesienie limitu na 
procedury kardiologiczne 
i kardiochirurgiczne

Nie może być limitów na choroby, które są 
głównym zabójcą w Polsce. Dziś pacjent na 
wszystko czeka: na by-passy, koronarografię, 
angioplastykę wieńcową, operacje zastawek 
serca, nowoczesne metody przezcewniko-
wego leczenia zastawek serca, które są stale 
zbyt słabo finansowane (wykonuje się ich 
za mało). Dotyczy to dostępu do nowych 
technologii medycznych.

2.  Dostęp do nowoczesnych 
technologii medycznych

Cieszymy się z poprawy możliwości leczenia 
niewydolności serca (refundacja flozyn). 

Nie ma natomiast wciąż refundowanego 
leku sakubitril/walsartan. Z kolei jeśli 
chodzi o dostęp do nowoczesnych leków w 
leczeniu hiperlipidemii, to kryteria wejścia 
do programu lekowego są tak ostre, że nie-
wielu pacjentów się do niego kwalifikuje. 
To oczywiście nie jest jedyną przyczyną, 
dlaczego ten program źle funkcjonuje, ale 
jedną z głównych. Kryteria są zbyt ostre, 
ośrodków jest zbyt mało, na to dokłada się 
inercja lekarzy itd.

3.  Programy opieki 
koordynowanej

To podstawa, o czym świadczy sukces 
programu KOS -Zawał, który po kilku 
latach „rozkręcił się” i spowodował fak-
tyczną redukcję śmiertelności u chorych 

Pięć priorytetów dla kardiologii 
na drugie półrocze 2022 roku
PROF. DR HAB. N. MED. ADAM WITKOWSKI, kierownik Kliniki 

Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy 
Instytut Kardiologii – Państwowy Instytut Badawczy, 
past prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

po zawale. W perspektywie jest Narodo-
wy Program Chorób Układu Krążenia – 
program na kształt Narodowej Strategii 
Onkologicznej. Miejmy nadzieję, że zo-
stanie wprowadzony i będzie odpowied-
nio finansowany. Zobaczymy też, na ile 
sieć kardiologiczna, której pilotaż jest 
prowadzony, rzeczywiście przyspieszy 
diagnostykę i leczenie pacjentów w czte-
rech obszarach chorobowych, takich jak: 
nadciśnienie tętnicze wtórne i oporne 
na leczenie farmakologiczne, niewydol-
ność serca, wady zastawkowe serca oraz 
zaburzenia rytmu na czele z migotaniem 
przedsionków. Bardzo cieszy, że minister 
zdrowia wydał projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które 
daje lekarzom POZ o wiele większe moż-
liwości diagnostyczne, a także możliwość 
konsultowania ze specjalistami (w tym z 
kardiologami i diabetologami), a ponadto 
zawiera elementy opieki koordynowanej. 
Mam nadzieję, że wejdzie ono w życie.

4. Prewencja wtórna

Konieczne są m.in. zmiany w programie 
leczenie hiperlipidemii u pacjentów wyso-
kiego ryzyka. Rozmawiamy z ministerstwem 
zdrowia, aby złagodzić kryteria wejścia do 
tego programu, ponieważ na razie funkcjo-
nuje on głównie na papierze.

5. Prewencja pierwotna

Powinna być bardzo skrupulatnie realizo-
wana, łącznie z programami w szkołach, 
adresowanymi do dzieci, uświadamiają-
cymi je, jak należy się odżywiać, jak ważny 
jest ruch. Gdy edukację zdrowotną zacznie 
się prowadzić tak wcześnie, to potem bę-
dzie mniej chorych dorosłych, których 
trzeba będzie leczyć, którzy będą przecho-
dzić na renty inwalidzkie i przedwcześnie 
umierać. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone Z
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Stężenie cholesterolu można 
dziś skutecznie obniżyć 

Rozmowa z PROF. PRZEMYSŁAWEM MITKOWSKIM, prezesem 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Choroby układu krążenia wciąż są 
największym zabójcą Polaków. Pandemia 
COVID-19 jeszcze sytuację pogorszyła: 
najwięcej zgonów niecovidowych było 
spowodowanych chorobami serca i na-
czyń. Dlaczego tak trudno zmniejszyć 
nadmiarową liczbę zgonów w Polsce 
z powodu chorób kardiologicznych?

Od krajów Europy Zachodniej różni nas 
to, że w tamtych krajach główną przyczyną 
zgonów u osób poniżej 65. roku życia są cho-
roby nowotworowe, podczas gdy w Polsce – 
sercowo-naczyniowe. „Dług kardiologiczny” 
istniał już przed pandemią: nie wszystkim 
chorym mogliśmy zapewnić w odpowiednim 
czasie taką opiekę, jaka może powodować 
istotną poprawę rokowania, wydłużenie 
przeżycia lub zmniejszenie liczby hospi-
talizacji. W Polsce (podobnie jak w wielu 
krajach) istnieje system „reglamentowania” 
świadczeń medycznych: szpitale otrzymu-
ją określone środki, w tym na kardiologię, 
i podmioty mogą udzielać świadczeń tylko 
do wysokości finansowania, jakie na ten 
cel otrzymują.

Pandemia pogłębiła dług kardiolo-
giczny…

Tak, z wielu powodów: przez dość długi 
okres dostęp do ochrony zdrowia był ograni-
czony. Pacjenci obawiali się przychodzenia 
do placówek medycznych, uważając, że ła-
twiej mogą się w nich zarazić; zamiast wizyt 
osobistych powszechnie wykorzystywano 
teleporady jako główną formę diagnostyki 
i terapii. W pierwszym okresie pandemii 
Europejskie Towarzystwo Kardiologicz-
ne zalecało, by przesunąć zabiegi planowe 
nawet o trzy miesiące. Nikt jednak się nie 
spodziewał, że pandemia, wraz z ogromnym 
przeciążeniem lecznictwa szpitalnego, bę-
dzie trwała ponad dwa lata. Wiele szpitali 
zostało przekształconych w covidowe; część 
oddziałów kardiologicznych nie świadczyła 

w nich usług kardiologicznych, poza tymi 
dla pacjentów tego wymagających w zakaź-
nej fazie infekcji. Dlatego liczba procedur 
diagnostycznych i terapeutycznych dra-
matycznie spadła. Chorzy z ostrymi scho-
rzeniami kardiologicznymi, na przykład 
z zawałem mięśnia sercowego – w którym 
czas do uzyskania pomocy jest kluczowy 
– zwlekali z kontaktowaniem się z syste-
mem ochrony zdrowia. Zgłaszali się później 
w  zdecydowanie bardziej zaawansowanych 
stadiach choroby.

Zauważyliśmy też, że dramatycznie 
spadła liczba pacjentów z nowo zdiagno-
zowanymi czynnikami ryzyka, takimi jak 
nadciśnienie tętnicze, hipercholesterole-
mia, zaburzenia gospodarki węglowoda-
nowej (cukrzyca). Efekty tych wszystkich 
czynników widać w danych GUS – w 2021 r. 
mieliśmy największą śmiertelność – 
zmarło 150 tys. więcej osób niż średnia 
z ostatnich dekad. Spośród nadmiarowych 
zgonów 90 tys. było spowodowanych 
COVID-19, 63 tys. – innymi przyczyna-
mi. Podobnie w 2020 roku szacuje się, że 
61 tys. nadmiarowych zgonów nie było 
spowodowanych COVID-19, tylko innymi 

chorobami, głównie kardiologicznymi. 
Liczba zgonów z powodów kardiologicz-
nych wzrosła aż o 17 proc. Niepokoi nas 
również to, że nadal diagnozujemy mniej 
pacjentów z nowo rozpoznanymi czynni-
kami ryzyka niż przed pandemią.

Wykrywa się mniej pacjentów z hi-
percholesterolemią, nadciśnieniem tęt-
niczym? To oznacza, że pacjenci nadal 
rzadziej się badają?

Niestety, tak. Nie ma w Polsce w świa-
domości społecznej przekonania, że nasze 
zdrowie będzie wpływało na nasz status 
socjoekonomiczny w przyszłości, na możli-
wości zawodowe lub samodzielność w wieku 
emerytalnym.

Jednym z najpoważniejszych czyn-
ników ryzyka sercowo-naczyniowego, 
które można zmodyfikować, jest hiper-
cholesterolemia. Dane pokazują, że tyl-
ko 6 proc. osób z hipercholesterolemią 
leczy ją w taki sposób, że ma stężenie 
cholesterolu na pożądanym poziomie. 
Dlaczego tak się dzieje?

Hipercholesterolemia jest głównym 
czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego 
w Polsce. Na podstawie badań epidemio-
logicznych wiemy, że ok. 60 proc. polskiej 
populacji cierpi na zaburzenia gospodarki 
lipidowej. To 16-20 mln Polaków. Choleste-
rol nie boli, nie powoduje objawów przez 
wiele lat. Skutki pojawiają się zwykle po 

kilku dekadach. Dziś już wiemy, że ważna 
jest tzw. skumulowana dawka cholesterolu, 
czyli liczba lat pomnożona przez stężenie 
cholesterolu. Jeśli stężenie cholesterolu 
LDL przez 20-30 lat wynosi ok. 200 mg/dl, 
to ryzyko zawału jest dramatycznie wyższe 

60 proc. dorosłych Polaków ma zaburzenia 
gospodarki lipidowej, ale spośród nich 60 proc. o tym 
nie wie. Docelowe wartości cholesterolu LDL osiąga 
tylko 17 proc. chorych po zawale i jedynie 10 proc. 

pacjentów z grupy ekstremalnego ryzyka
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niż u osoby, która ma LDL o połowę mniej-
szy. Zalecenia Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego w ostatnich trzech latach 
obniżyły wartości docelowe cholesterolu – 
kiedyś uważano, że LDL 160 mg/dl to nie jest 
problem, obecne normy mówią o 115 mg/dl 
u chorych z niskim i pośrednim ryzykiem. 
Gdy pacjent ma dodatkowe czynniki ryzyka 
(np. cukrzycę), to docelowe wartości powin-
ny być znacznie niższe – poniżej 70 mg/dl. 
Jeśli miał już epizod sercowo-naczyniowy, 
taki jak na przykład zawał serca, to powinien 
mieć obniżone stężenie LDL do 55 mg/dl, 
a  jeśli w ostatnich dwóch latach miał jeszcze 
jeden epizod objawowej miażdżycy naczyń, 
to cholesterol powinien być poniżej 40 mg/
dl. To bardzo niska wartość.

Obniżenie LDL o 1 mmol/l (do 39 mg/
dl) powoduje spadek względnego ryzyka 
sercowo-naczyniowego aż o 22 proc.! To 
bardzo dużo. Niestety, 60 proc. dorosłych 
Polaków ma zaburzenia gospodarki lipido-
wej, ale spośród nich 60 proc. o tym nie wie. 
Kilkanaście procent wie, ale się nie leczy, ko-
lejnych kilkanaście procent co prawda leczy 

się, ale nieskutecznie. Tylko 6-10 proc. leczy 
się skutecznie. Co gorsza, tylko niewielki 
procent chorych, którzy powinni uzyskiwać 
bardzo niskie stężenia cholesterolu (bo są 
np. po zawale serca), faktycznie je osiąga. 
Docelowe wartości osiąga tylko 17 proc. cho-
rych po zawale i jedynie 10 proc. pacjentów 
z grupy ekstremalnego ryzyka.

Europejskie Towarzystwo Kardiologicz-
ne opublikowało w ubiegłym roku zalecenia 
dotyczące prewencji chorób sercowo-naczy-
niowych, m.in. tabele SCORE 2. Oceniają 
one ryzyko wystąpienia w ciągu najbliższych 
10 lat udaru mózgu, zawału serca, zgonu 
z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz cho-
roby naczyń obwodowych, która wymaga 
interwencji. Tabele zostały przygotowane 

dla różnych krajów, w zależności od grup 
ryzyka. Polska znalazła się w grupie krajów 
wysokiego ryzyka kardiologicznego. W tabe-
li uwzględniono takie parametry jak wiek, 
płeć, palenie papierosów, wartości ciśnienia 
tętniczego i stężenie cholesterolu nie-HDL. 
Okazało się, że przy tym samym nasileniu 
czynników ryzyka, w porównaniu z krajami 
Beneluksu lub Europy Południowej, Polacy 
mają o kilkadziesiąt procent większe ryzyko 
sercowo-naczyniowe, a  w niektórych prze-
działach wiekowych to ryzyko jest nawet 
dwukrotnie większe. Oznacza to, że w Polsce 
również inne czynniki, poza wymienionymi, 
zwiększają ryzyko wystąpienia miażdżycy. 
Dlatego te czynniki ryzyka, które znamy – 
ujęte w tabelach SCORE 2 – powinniśmy 

Mam nadzieję, że program leczenia inhibitorami 
PCSK9 zostanie przedłużony. Obecnie toczy się 
proces dołączenia do niego inklisiranu. Zarówno 
kardiolodzy, jak i pacjenci bardzo „kibicują”, żeby 
ten program nadal istniał, z nieco łagodniejszymi 

kryteriami włączenia. Obniżenie stężenia 
cholesterolu może wielu pacjentom uratować życie

wyjątkowo dobrze kontrolować, żeby zbli-
żyć się do ryzyka oszacowanego dla krajów 
niskiego ryzyka.

U pacjentów wysokiego i bardzo 
wysokiego ryzyka obniżenie stężenia 
cholesterolu jest szczególnie ważne. 
Czy sytuację tę może zmienić większy 
dostęp do innowacyjnych leków z grupy 
modulatorów PCSK9? Obecnie z tego 
rozwiązania korzysta jedynie ok. 350 
pacjentów.

Jesteśmy w stałym kontakcie z mi-
nisterstwem zdrowia, z wiceministrem 
Maciejem Miłkowskim. Zależy nam na 
zliberalizowaniu kryteriów włączenia pa-
cjentów do tego programu leczenia przy 
użyciu inhibitorów białka PCSK9. Już wie-
le udało się zmienić: od września 2021 roku 
została obniżona wartość progowa cho-
lesterolu LDL, powyżej którego możemy 
włączyć chorych do programu. Również 
z inicjatywy ministerstwa zostały rozpi-
sane nowe konkursy dla ośrodków, które 
mogą włączać pacjentów do tego progra-
mu. To bardzo istotne, gdyż historycznie 
program był przeznaczony dla chorych, 
którzy mają rodzinną hipercholesterole-
mię. Dopiero po pewnym czasie pojawiło 
się „drugie ramię” programu – dla chorych 
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KOS-Zawał okazuje się, że po roku tylko 
11 proc. pacjentów nadal przyjmuje opty-
malną terapię – czyli wysoką dawkę statyny 
z ezetymibem. Ok. 50 proc. pacjentów na-
wet nie zbliża się do optymalnego poziomu 
docelowego stężenia cholesterolu-LDL. 
Terapia statyną i ezetymibem jest refundo-
wana, nie powinno się tych leków bać, nie 
wolno ich odstawiać bez bardzo poważnej 
przyczyny. Mamy spory problem z grupą 
„antystatynowców” – chcę podkreślić, że 
leczenie statynami jest bardzo skuteczne; 
jego efektywność i bezpieczeństwo udo-
wodniono w wielu badaniach: kontrolo-
wanych, randomizowanych i podwójnie 
zaślepionych.

Pamiętajmy też, że nie ma dolnego stę-
żenia cholesterolu LDL, poniżej którego 
byłoby ono niebezpieczne dla pacjenta. Im 
niższe stężenie LDL, tym lepszy efekt.

Są więc już dziś leki, które pozwalają 
znacznie obniżyć stężenie cholesterolu?

Tak, ale nie do końca dostępne dla pa-
cjentów. Nowoczesne leki są drogie, dla 
większości chorych poza zasięgiem możli-
wości finansowych, dlatego tak ważna jest 
refundacja. To bardzo dobra, skuteczna te-
rapia; kosztowna, jednak jej efekty są bardzo 
istotne – poprawiamy odległe rokowanie, 
zmniejszamy ryzyko kolejnych epizodów 
sercowo-naczyniowych.

Jak wspominałem, obecny program le-
czenia inhibitorami PCSK9 kończy się, mam 
jednak nadzieję, że zostanie przedłużony. 
Obecnie toczy się proces dołączenia do nie-
go inklisiranu. Zarówno kardiolodzy, jak 
i  pacjenci bardzo „kibicują”, żeby ten pro-
gram nadal istniał, z nieco łagodniejszymi 
kryteriami włączenia. Obniżenie stężenia 
cholesterolu może wielu pacjentom urato-
wać życie i zapobiec incydentom sercowo-
-naczyniowym. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Prof. dr hab. n. med.  
Przemysław Mitkowski 
– kierownik Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki 
Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Poznaniu oraz prezes 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

To niebywale inteligentny lek; typ tera-
pii, który z pewnością będzie się rozwijał 
– w wielu dziedzinach będziemy tę terapię 
stosować. Inklisiran to dwuniciowy, krótki, 
interferujący RNA, który dzięki specjal-
nemu spreparowaniu wnika do cytopla-
zmy komórki wątrobowej. Tam w ramach 
kompleksu wyciszającego łączy się z RNA 
kodującym białko PCSK9 i hamuje jego 
produkcję. Skutkiem tego jest zwiększe-
nie na powierzchni komórki wątrobowej 
gęstości receptorów usuwających „zły” 
cholesterol (LDL), którego stężenie we 
krwi dramatycznie maleje.  

Podobnie jak inhibitory PCSK9 byłby 
to lek dla chorych z wysokim stężeniem 
cholesterolu LDL, u których nie udaje się 
go obniżyć, stosując standardową terapię. 
Bardzo wygodny dla pacjentów, gdyż wy-
maga zdecydowanie rzadszego podawa-
nia w iniekcjach niż klasyczne inhibitory 
białka PCSK9. Po podaniu pierwszej daw-
ki inklisiranu drugą podaje się po trzech 
miesiącach, a następne już tylko dwa razy 
do roku. Spodziewamy się dobrej współ-
pracy z pacjentami, gdyż jest to dla nich 
wygodniejsza terapia, w sensie częstości 
przyjmowania.

Jaka jest skuteczność takiego lecze-
nia?

Chorzy – jeśli nie mają nietolerancji sta-
tyn – powinni przyjmować również statynę 
i ezetymib. Połączenie tych leków z inklisi-
ranem lub inhibitorem PCSK9 może nawet 
o 85 proc. obniżyć stężenie cholesterolu 
LDL: taki wynik jest wręcz niebywały! Leki 
interferujące z białkiem PSCK9 to rewolucja 
w leczeniu; także inklisiran, który jest fascy-
nującym produktem leczniczym. Niewiele 
mamy w medycynie leków, które możemy 
stosować tak rzadko, a są tak skuteczne.

Chciałbym podkreślić, że jako Polskie 
Towarzystwo Kardiologiczne musimy 
położyć zdecydowany nacisk na edukację 
pacjentów i lekarzy. Nawet w programie 

z bardzo wysokim czy wręcz ekstremal-
nym ryzykiem sercowo-naczyniowym. 
Wcześniej ośrodki prowadzące program 
nie były tymi samymi, które leczyły np. 
zawały serca. Zależy nam na tym, żeby 
program mógł być prowadzony również 
w ośrodkach, które włączają chorych do 
programu KOS-Zawał.

Mamy nadzieję, że program zostanie 
przedłużony. Rozmawiamy o liberalizowa-
niu kryteriów włączenia pacjentów, dzięki 
czemu będzie mogła być leczona większa 
grupa, a my będziemy mogli w pełni wyko-
rzystać potencjał nowatorskich leków. To 
bardzo ważne, zwłaszcza że nowych leków 
jest już więcej. W literaturze medycznej 
mówi się już dziś o lekach interferujących 
z białkiem PCKS9. Mamy dwie grupy takich 
leków: pierwsza to przeciwciała (inhibito-
ry PCSK9), a druga to leki, które hamują 
syntezę białka PCSK9 na poziomie rybo-
somów. Jak na razie dostępny jest jeden 
lek z tej nowej grupy: inklisiran. To bardzo 
celowana, inteligentna terapia. Można po-
wiedzieć: jeszcze bardziej precyzyjna niż 
cięcie chirurgiczne.

Jak działa ten innowacyjny lek i dla 
jakich grup pacjentów byłby przezna-
czony?



O ZDROWIU

38 „WPROST” O ZDROWIU

Z
D

JĘ
C

IA
: S

H
U

T
E

R
S

TO
C

K

Sierpień, Stegna, 45-latek grający 
w siatkówkę na plaży traci przytom-
ność i umiera. Prawdopodobnie zawał 
serca. Wydaje się, że granie nad mo-
rzem w siatkówkę jest dużo zdrowsze 
od leżenia na piasku. Dlaczego może 
się skończyć śmiercią?

Aktywność fizyczna jest bezpieczna. 
Nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło, 
należałoby się jednak zastanowić, czy 
u tej osoby nie było czynników ryzyka 
kardiologicznego. Oczywiście, wysoka 
temperatura i niedostateczne nawod-
nienie mogły się przyczynić do tej tra-
gedii. Na pewno jednak, mając 40-45 lat 
– choć wydaje się to młodym wiekiem 
– warto sprawdzić, czy nie mamy czynni-
ków ryzyka kardiologicznego, takich jak 
nadciśnienie i wysoki cholesterol. Jeśli 
te czynniki ryzyka trwają latami, mogą 
spowodować spustoszenia w organizmie. 
Nie dają one jeszcze objawów w codzien-
nych sytuacjach, a pierwszym objawem 
może być zawał serca, gdy zmusimy je do 
większej pracy – na przykład w czasie gry 
w siatkówkę.

Tego typu sytuacji zdarza się jednak 
codziennie w Polsce kilkadziesiąt. Naj-
częściej dotyczą starszych osób, jednak 
zdarza się, że i u 40-latka dochodzi do 
zatrzymania krążenia. Rzadko się o tym 
mówi, gdyż może nie jest to tak widoczne 
jak na plaży, w tracie gry w siatkówkę, gdy 
stało się to w otoczeniu setek osób.

Dlaczego 40-latek, który czuje się 
zdrowy, nie ma żadnych niepokojących 
objawów, może mieć zawał?

Czasami pierwszym objawem choroby 
wieńcowej jest właśnie zawał. Taka osoba 
może wcześniej nie mieć objawów, ale np. 
od lat ma nadciśnienie tętnicze, którego 
nie leczy, albo wysoki cholesterol, albo 
pali papierosy i ma nadwagę lub otyłość. 
Wszystko to powoduje, że w tętnicach 
tworzą się blaszki miażdżycowe. Często 
wystarczy wówczas zwiększone zapo-
trzebowanie serca na tlen, co zdarza się 
przy aktywności fizycznej, albo wysoka 
temperatura. Blaszka miażdżycowa pęka, 
powoduje ostre niedokrwienie, zaburze-
nia rytmu i zatrzymanie krążenia.

Czasami gdy dokładnie się poroz-
mawia z osobami, które przeżyły zawał 
i twierdziły, że nie odczuwały wcześniej 
żadnych niepokojących objawów, okazu-

je się, że jednak coś odczuwały, tylko nie 
przywiązywały do tego wagi: np. czuły się 
bardziej zmęczone, brakowało im ener-
gii. Czasem to była duszność po wejściu 
na drugie, trzecie piętro lub nierówne 
bicie serca. Takie objawy wiele osób lek-
ceważy, uważa, że to wynik zmęczenia 
i stresu. A to mogą być objawy przepo-
wiadające zawał.

Lekceważone przez nas nadciśnie-
nie tętnicze lub zbyt wysokie stężenie 
cholesterolu może po prostu zabić?

Może zabić. Nadciśnienie nie boli, wy-
soki cholesterol nie boli, dlatego wiele 
osób to bagatelizuje. Dziś coraz częściej 
nadciśnienie i wysoki cholesterol mają już 
osoby bardzo młode; uważają, że są zbyt 

młode, by brać leki, nie chcą ich przyj-
mować do końca życia. Nie zawsze jest 
to konieczne, czasem wystarczy zmienić 
styl życia, gdy jednak to nie pomaga, ko-
nieczne jest przyjmowanie leków. Tłuma-
czę pacjentom, że kiedyś nie było takiej 
świadomości czynników ryzyka, dlatego 
zwykle włączało się leczenie dopiero np. 
po zawale serca. Leki przyjmowały osoby 
60-letnie i starsze, dlatego kojarzy się 
nam, że tylko osoby starsze się leczą. Nie 
chcemy przyjmować leków, bo nie chcemy 
czuć się staro. Lepiej jest jednak włączyć 
leczenie wcześniej, nawet w wieku 20-30 
lat, by zniwelować czynniki ryzyka i unik-
nąć zawału, niż nie przyjmować leków 
i mieć zawał lub udar.

Rozmowa z PROF. ŁUKASZEM MAŁKIEM, kierownikiem 
Poradni Kardiologii Sportowej w Narodowym 

Instytucie Kardiologii

Zgon na plaży

https://www.ikard.pl/poradnia-kardiologii-sportowej.html
https://www.ikard.pl/poradnia-kardiologii-sportowej.html
https://www.ikard.pl/poradnia-kardiologii-sportowej.html
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KARDIOLOGIA  ZAWAŁ SERCA

Upał, wysokie temperatury duża 
wilgotność powierza: dlaczego taka 
pogoda sprzyja zawałom?

Wysoka temperatura powoduje, że 
łatwiej się odwodniamy, a odwodnienie 
powoduje zagęszczenie krwi. Gdy w naczy-
niach są blaszki miażdżycowe, które zaczy-
nają pękać np. w wyniki stanu zapalnego 
lub nadwerężenia, to gęsta krew łatwiej się 
wykrzepia; zlepiają się płytki krwi.

W przypadku dużego wysiłku fizycz-
nego i dużego odwodnienia może dojść 
do zawału nawet u osoby, u której nie ma 
blaszek miażdżycowych: krew wykrzepia 
się w tętnicach wieńcowych.

W gorące dni nie można zapominać 
o tym, żeby dużo pić?

Tak, a także o tym, żeby wysiłki fizyczne 
były mniej intensywne i nie odbywały się 
w okresie największego upału. Lepiej być 
aktywnym fizycznie rano i wieczorem.

A picie piwa to dobry pomysł?
Zdecydowanie zły. Po pierwsze, alkohol 

odbiera nam kontrolę nad naszymi poczy-
naniami, a poza tym jest napojem odwad-
niającym. Stymuluje diurezę, odwadnia. 
Woda, napoje izotoniczne – tak. Piwo – nie.

Taka sytuacja jak na plaży w Stegnie 
może się zdarzyć w każdym miejscu. 
Jak postępować, jak pomóc? Wezwać 
pomoc i co jeszcze robić?

Jedna osoba powinna wezwać pomoc, 
ale od razu trzeba podjąć akcję reanima-
cyjną: sprawdzić, czy osoba, która straci-
ła przytomność, oddycha i czy jest akcja 
serca. Jeśli nie, to należy zastosować 
masaż serca i sztuczne oddychanie: dwa 
oddechy, 30 uciśnięć i znów dwa oddechy, 
30 uciśnięć. W przypadku jednej osoby 
udzielającej pomocy to trudne, gdyż uci-
śnięcia klatki piersiowej muszą być dość 
mocne. Gdy jest więcej osób, można się 
zmieniać. Przede wszystkim trzeba roz-
poznać sytuację i podjąć działanie.

Główne zarzuty służb ratowniczych 
polegały na tym, że zabrakło empatii, 
nie podjęto akcji reanimacyjnej, był też 
utrudniony dostęp do osoby poszkodo-
wanej przez poustawiane na plaży para-
wany. Jeśli sami nie podejmujemy akcji 
ratowniczej, to powinniśmy umożliwić to 
odpowiednim służbom. Może to będzie 
powód, by zakazać stosowania parawa-
nów na plaży. Kiedyś chroniły one przed 
wiatrem, gdy jednak temperatura nad 
morzem wynosi 30 st. C, nie spełniają 
takiej funkcji, ale utrudniają dotarcie do 
osoby poszkodowanej i akcje ratownicze.

Większość osób, które nie podej-
mują akcji ratowniczej, nie robi tego 
z powodu braku empatii, tylko raczej 
z obawy, że może coś zrobi źle, za-
szkodzi...

W takiej sytuacji już bardziej nie za-
szkodzimy. Trzeba sprawdzić tętno na 

tętnicy szyjnej, przykładając rękę. Spraw-
dzić oddech. Jeśli nie ma tętna, to jest 
stan śmierci klinicznej. Nie zaszkodzimy, 
możemy jedynie pomóc.

Ta osoba jest zdana tylko na naszą 
pomoc. Im wcześniej jest podjęta akcja 
reanimacyjna, tym większe szanse, że ta-
ką osobę uda się uratować. Każda minuta 
odgrywa ważną rolę. Im dłużej serce nie 
pracuje, tym mniejsze szanse na powo-
dzenie akcji reanimacyjnej.

Może też pomóc zastosowanie defi-
brylatora – są obecne w wielu miejscach: 
w szkołach, galeriach handlowych, na 
dworcach. Być może również w sezonie 
letnim na plażach, gdzie znajdują się 
tysiące ludzi, powinien się znajdować 
defibrylator, np. w wieży WOPR. Warto 
nauczyć się jego obsługi – może to zrobić 
każdy. Wystarczy otworzyć defibrylator, 
nakleić elektrody na klatkę piersiową po-
szkodowanego, a dalej urządzenie samo 
instruuje, jak postępować. Jeśli wykorzy-
sta się go w ciągu kilku minut, to szansa 
na powodzenie akcji reanimacyjnej sięga 
nawet 90 procent.

Nie należy się obawiać udzielania 
pierwszej pomocy?

Każdy może się znaleźć w sytuacji, gdy 
to on będzie wymagać pomocy. Na pew-
no chciałby, żeby wówczas ktoś mu jej 
udzielił. Nie zawsze udzielenie pomocy 
jest skuteczne, ale przynajmniej robimy 
wszystko, co można. Wszystko, co dla tej 
osoby zrobimy, jest dla niej szansą.  

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Czasami pierwszym objawem choroby wieńcowej jest  
zawał. Taka osoba może wcześniej nie mieć objawów, 

ale np. od lat ma nieleczone nadciśnienie tętnicze

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek
– kierownik Poradni Kardiologii Sportowej w Narodowym 
Instytucie Kardiologii w Warszawie, przewodniczący-elekt 
Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego (2021-2023)

https://www.ikard.pl/poradnia-kardiologii-sportowej.html
https://www.ikard.pl/poradnia-kardiologii-sportowej.html
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ONKOLOGIA  PRIORYTETY

1.  Wprowadzenie ośrodków 
kompleksowej opieki nad 
chorymi na raka płuca – 
Lung Cancer Units (LCU)

To najważniejszy priorytet, jeśli chodzi 
o poprawę leczenia chorych na raka płuca. 
Projekt utworzenia LCU został już dawno 
opracowany przez trzy środowiska: torako-
chirurgów, pneumonologów i onkologów. 
Obecnie znajduje się w fazie uzgodnień, 
czekamy na jego wprowadzenie. To naj-
ważniejsza kwestia, ponieważ w przypadku 
chorych na raka płuca głównym proble-
mem jest przedłużająca się i często niera-
cjonalna diagnostyka: w jednym ośrodku 
wykonuje się jedno badanie, w następnym 
kolejne, niektóre badania trzeba powtó-
rzyć, gdyż nie zostały wykonane odpowied-
nio pod względem jakościowym. Wszystko 
to powoduje ogromne wydłużenie czasu 
do postawienia diagnozy. Ten problem do-
tyczy zarówno chorych na wczesnego, jak 
i zaawansowanego raka płuca. W przypad-
ku wczesnego raka płuca obecnie średnio 
od wykonania tomografii komputerowej 
do rozpoczęcia leczenia chirurgicznego 
mija ok. dwóch miesięcy; to zdecydowanie 
za długo; a są chorzy, którzy czekają jesz-
cze dłużej. Ten proces nie powinien trwać 
dłużej niż trzy-cztery tygodnie.

Dzięki utworzeniu LCU będzie też 
ustalona ścieżka postępowania diagno-
styczno-terapeutycznego. Nie powinno się 
przekazywać chorego z jednego ośrodka 
do drugiego, by dopiero na ostatnim etapie 
zastanawiać się nad sposobem leczenia. 
Badania powinny być wykonywane przede 
wszystkim z myślą o ustaleniu optymal-
nego sposobu leczenia. Poza tym LCU 
będą miały za zadanie zarówno kreowa-

nie wzorca dobrego postępowania, jak 
i monitorowanie wyników postępowania. 
Wprowadzenie systemu monitorowania 
postępowania diagnostyczno-leczniczego 
oraz wyników leczenia jest konieczne. Za-
równo sam proces diagnostyki i leczenia, 
jak również wyniki leczenia powinny być 
monitorowane.

2.  Zwiększenie 
zgłaszalności do 
programu wczesnego 
wykrywania raka płuca

Zgłaszalność do programu wczesnego wy-
krywania raka płuca za pomocą niskodaw-
kowej tomografii komputerowej popra-
wia się w porównaniu z okresem szczytów 
pandemii COVID-19, nadal jednak nie jest 
dostatecznie efektywna. Na pewno należa-
łoby podjąć działania edukacyjne popula-
ryzujące ten program w społeczeństwie.

Trzy priorytety na drugie 
półrocze w leczeniu raka płuca

PROF. DR HAB. N. MED. MACIEJ KRZAKOWSKI, krajowy konsultant w dziedzinie 
onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej 

Narodowego Instytutu Onkologii-PIB im. Marii Skłodowskiej-Curie.

3. Zmiany w leczeniu
Nadal konieczna jest poprawa dostępności 
do jednoczesnej radiochemioterapii: dziś 
takie leczenie jest prowadzone częściej, jed-
nak wiele trzeba jeszcze zmienić, zwłaszcza 
że jest to postępowanie o założeniu radykal-
nym, mającym na celu wyleczenie.

Jeśli chodzi o program lekowy, to w sen-
sie zawartości jest on prawie optymalny. 
Trzeba jednak zmienić wiele zapisów 
odnoszących się do organizacji leczenia. 
Przykładem jest częstość wykonywania ba-
dań monitorujących skuteczność leczenia 
u chorych, którzy mają wielomiesięczną 
lub nawet wieloletnią odpowiedź na stoso-
waną terapię. Nie ma sensu wykonywanie 
u nich badań co trzy miesiące, wystarczy 
co pół roku. Ministerstwo dostrzegło ten 
problem, zwróciło się do mnie z prośbą 
o przygotowanie propozycji zmian, które 
uważam za celowe. Jeśli chodzi o nowe 
leki, to na pewno problemem jest dostęp 
do leczenia dla pacjentów z mutacją w genie 
BRAF. To niewielka grupa – kilkudziesięciu 
chorych rocznie, którzy nie mają dostępu 
do skutecznej terapii. Trzeba jednak do-
dać, że niewprowadzenie tej opcji wyni-
kało z niedostatecznego zainteresowania 
producenta.

Te działania mają szansę poprawić ro-
kowanie chorych na raka płuca: na pewno 
uda się dzięki temu wykryć więcej osób 
w mniej zaawansowanym stadium choroby, 
mniej będzie chorych, którzy w ogóle nie 
kwalifikują się do jakiegokolwiek leczenia. 
Niestety, po ponad dwóch latach pandemii 
widzimy więcej chorych, którzy mają za-
awansowany proces nowotworowy: tym 
bardziej energicznie trzeba dziś działać, 
by poprawić sytuację. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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ONKOLOGIA  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

W lutym 2020 roku została przyję-
ta Narodowa Strategia Onkologiczna, 
przełomowa i długo oczekiwana zarówno 
przez lekarzy, jak i pacjentów. Jak wiele 
zadań udało się zrealizować?

Narodowa Strategia Onkologiczna to 
program wieloletni. Jako Narodowy Insty-
tut Onkologii jesteśmy odpowiedzialni za 
jej realizację, monitorowanie i koordyna-
cję. Szacujemy, że zostało zrealizowanych 
60- 66 proc. zadań, czyli około dwóch trze-
cich zadań jest wdrażanych zgodnie z pla-
nem, 20-25 proc. z opóźnieniami, a  mniej 
więcej 10 proc. nie jest realizowanych tak, 
jak powinno. Generalnie nie jest tak źle, 
biorąc pod uwagę pandemię i to, jak wyglą-
dały dwa ostatnie lata w ochronie zdrowia.

Konkretnie – co udało się już zrobić?
Na pewno dobrze idą prace, jeśli chodzi 

o inwestycje w kadry medyczne. Dziś mamy 
niedobór specjalistów w onkologii, a do-
datkowo problemem jest to, że miejsca dla 
rezydentów w dziedzinach onkologicznych 
są niewykorzystane. Dlatego w tym roku 
jest przygotowywana kampania informa-
cyjna dla studentów promująca specjalności 
onkologiczne. Poza tym zwiększono liczbę 
pytań z onkologii w lekarskim egzaminie 
końcowym, przygotowano nowy katalog 
umiejętności, czyli nowelizację kształcenia 
w tym zakresie.

A jak przebiega realizacja zadań 
dotyczących zwiększenia dostępności 
i  poprawy jakości badań przesiewowych 
oraz wprowadzenia nowych badań?

Zmieniono dostęp do programu ba-
dań przesiewowych w kierunku raka je-
lita grubego w ramach środków NFZ. To 
bardzo ważne, bo pół roku trwała przerwa 
w realizacji tego programu i w końcu przy-
wrócono jego finansowanie. Prowadzony 
jest również pilotaż zastosowania badania 
molekularnego w kierunku wirusa brodaw-
czaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV 

HR) jako nowego testu przesiewowego 
w programie profilaktyki raka szyjki ma-
cicy. Ten pilotaż powinien się zakończyć 
na przełomie bieżącego i przyszłego roku. 
Dzięki niemu otrzymamy dane, czy to alter-
natywne, nowoczesne badanie przesiewo-
we może być wprowadzone na dużą skalę 
zamiast tradycyjnej cytologii. Rozpoczęto 
również realizację programu badań w kie-
runku wczesnego wykrywania raka płuca. 
To bardzo ważne, bo – jak wiemy – rak płuca 
jest najczęstszym nowotworem w populacji 
dorosłej w Polsce. Badane są osoby z grupy 
wysokiego ryzyka, palące.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa 
jeszcze w tym roku rozpocznie się też pi-
lotaż nowoczesnych testów FIT na krew 
utajoną w kale, alternatywnych dla badań 
przesiewowych w kierunku raka jelita gru-
bego, czyli kolonoskopii.

W Strategii mówi się o poprawie 
dostępu pacjentów onkologicznych do 
badań klinicznych i do innowacyjnych 

Strategia na raka
Rozmowa z PROF. PIOTREM RUTKOWSKIM, przewodniczącym Zespołu ds. 

Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia, przewodniczącym 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

terapii, wzroście liczby leków refun-
dowanych. Co w tej dziedzinie już się 
zmieniło?

Po pierwsze, mamy bardzo duży rozwój 
w obszarze niekomercyjnych badań kli-
nicznych, co zwiększa dostępność nowo-
czesnych terapii w Polsce. Sfinansowano 
powstanie centrów wsparcia badań klinicz-
nych, prowadzi się dziś zdecydowanie wię-
cej badań klinicznych niż dawniej.

Po drugie, w 2021 roku objęto refun-
dacją 68 innowacyjnych terapii, w tym 32 
cząsteczkowskazania onkologiczne. To bar-
dzo istotny postęp. W półtora roku bardzo 
zwiększyła się dostępność nowoczesnych 
terapii w raku jelita grubego, raku płuca, 
raku piersi i czerniaku. Poprawił się rów-
nież dostęp do nowoczesnych terapii w ra-
ku nerkowokomórkowym i raku gruczołu 
krokowego.

Ja, jako lekarz, mogę leczyć pacjentów 
dużo sensowniej niż kilka lat temu. Co wię-
cej, okazuje się, że pod pewnymi względami 
jest u nas lepiej niż w niektórych innych Z

D
JĘ

C
IA

: S
H

U
T

T
E

R
S

TO
C

K
, M

A
T

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
S

O
W

E



O ZDROWIU

42 „WPROST” O ZDROWIU

krajach zachodu Europy. Koleżanka, któ-
ra jest na krótkim stażu we Włoszech, za-
uważyła, że w przypadku czerniaka mamy 
lepszą dostępność nowoczesnych terapii 
niż Włosi.

Co jeszcze? Wprowadzono po raz pierw-
szy refundację terapii CAR-T, co jest bar-
dzo potrzebne w pewnych wskazaniach 
w hematoonkologii.

Mówiąc o zwiększeniu dostępu do in-
nowacyjnych terapii, podał pan przykład 
czerniaka i Włoch. A jak wyglądamy pod 
względem tego dostępu na tle innych 
krajów europejskich? Czy zapóźnienia 
są duże?

Nie, one nie są duże. Wszystko zależy 
od tego, jak liczymy, i od danego typu no-
wotworu. Jeszcze trzy-cztery lata temu 
dostępność wszystkich nowoczesnych te-
rapii refundowanych w Polsce wynosiła 
45 proc. W tej chwili to powyżej 60 proc., 
więc nastąpił bardzo duży skok jakościo-
wy. Są nowotwory, w których przypadku 
albo jest wszystko, co trzeba, albo brakuje 

pojedynczych terapii. Nie jest znakomicie, 
tak nie możemy powiedzieć, bo w onkologii 
kilka razy w roku dochodzi do nowej reje-
stracji albo udostępniana jest nowa terapia. 
RDTL (Ratunkowy Dostęp do Technologii 
Lekowych) na pewno nie zastąpi refundacji.

Nakłada się na to inny problem: teore-
tyczna dostępność tych terapii nie zawsze 
przekłada się na praktyczną. I nie wynika 
to z tego, że coś nie jest refundowane, tyl-
ko z tego, że cały czas nie ma zakończonej 
standaryzacji albo akredytacji diagnostyki 
patomorfologicznej.

Sytuacja w diagnostyce patomorfolo-
gicznej nie jest dobra. Ten problem dotyczy 
również diagnostyki molekularnej. Jest tyl-
ko kilka ośrodków onkologicznych, które w 
pełni prowadzą właściwą diagnostykę mo-
lekularną w zakresie nowotworów. W przy-
padku raku płuca lub raka piersi jest ona po 
prostu niezbędna, po to żeby dobrać terapie. 
Taka diagnostyka nie stanowi problemu 
u nas, w Narodowym Instytucie Onkologii 

albo w Gdańsku w Uniwersytecie Medycz-
nym, ale ośrodków, które leczą nowotwory, 
jest bardzo wiele i właśnie tam pojawia się 
problem. Nie wdraża się leczenia pacjentów, 
bo nie zakończyła się diagnostyka. Na przy-
kład w przypadku raka płuca nie ma czasu, 
żeby czekać na diagnostykę, która może 
trwać dwa-trzy miesiące. Teoretycznie więc 
dostępność terapii jest, ale pacjenci często 
z nich nie korzystają, bo nie mają na czas 
wykonanej diagnostyki.

Czy zostały już wprowadzone za-
powiadane zmiany w systemie opieki 
onkologicznej? Dotyczą one również 
diagnostyki.

Pilotaż akredytacji jednostek diagno-
styki patomorfologicznej trwa. Wystan-
daryzowanie, a także wycena świadczeń 
w zakresie diagnostyki patomorfologicznej 
bardzo zmieni sytuację pacjentów.

Jeśli chodzi o inne zmiany w systemie, 
to opracowano założenia ustawy o kra-
jowej sieci onkologicznej, która ma być 
wprowadzona od 2023 roku. Wdrożono 

cancer unit dla raka jelita grubego, ta 
sprawa się rozwija. Uzyskaliśmy zgodę 
ministerstwa na przygotowanie wytycz-
nych diagnostyczno-terapeutycznych; 
duża ich część jest już gotowa, a pozosta-
ła część będzie realizowana. Wytyczne 
powstają we współpracy z amerykańską 
NCCN – National Comprehensive Cancer 
Network, która wydaje najbardziej obiek-
tywne i powszechnie uznawane na świecie 
rekomendacje. Będziemy więc mieli naj-
nowocześniejsze wytyczne, bez „polskich 
kontrowersji”. Zostaną umieszczone na 
Narodowym Portalu Onkologicznym, w 
związku z czym i lekarze, i pacjenci będą 
mieli do nich dostęp.

Przygotowaliśmy również raport otwar-
cia: mamy dane wyjściowe dla siedmiu 
wskaźnikowych nowotworów w Polsce, 
tak więc wiemy, od czego zaczynamy. Bę-
dzie można je porównać z danymi po pię-
ciu latach działania Narodowej Strategii 
Onkologicznej.

Strategia przewiduje również promo-
cję zdrowego stylu życia i profilaktykę 
pierwotną, czyli szczepienia. Jak wiele 
udało się zrobić w tym zakresie?

Jest prowadzona kampania „Planuję 
długie życie” dotycząca prewencji pierwot-
nej nowotworów – to niezła kampania. Po 
raz pierwszy uruchomiono infolinię in-
formacyjną NFZ dotyczącą profilaktyki. 
Trwają prace nad wykorzystaniem Inter-
netowego Konta Pacjenta – chodzi o to, by 
znalazła się tam pełna informacja dotycząca 
możliwości profilaktyki na poziomie indy-
widualnym. Informacje dotyczące profi-
laktyki będzie można również znaleźć na 
Narodowym Portalu Onkologicznym. Te 
prace są w tej chwili dość zaawansowane, 
zgodnie z planem powinny być ukończone 
w 2023 roku.

Jedną z najważniejszych spraw jest 
oczywiście pełna refundacja szczepień 
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkie-
go. Wprowadzono wprawdzie do refundacji 
szczepionkę przeciwko HPV, ale ta refun-
dacja nie jest pełna, tylko 50-procentowa, 
i dlatego nie spełnia kryteriów programu 
populacyjnego.

Szczepienia przeciwko HPV miały 
być bezpłatne…

Tak. To, że nie są, wynika głównie z  przy-
czyn legislacyjnych. W polskim prawie 
nie ma bowiem możliwości refundowa-
nia w 100 proc. szczepień nieobowiązko-
wych, z wyjątkiem szczepień przeciwko 
COVID-19, które były wprowadzone spe-
custawą. Jest szansa, że ustawa dotycząca 
szczepień przeciwko HPV zostanie uchwa-
lona we wrześniu, wówczas uzyskamy pod-
stawę prawną do dalszych działań.

Program szczepień przeciw HPV miał 
się rozpocząć już w 2021 roku. Kiedy 
możemy liczyć na jego rozpoczęcie?

Patrząc realnie, szczepienia mogłyby się 
rozpocząć na początku roku 2023. Zgodnie 
z założeniami zaczniemy od dwóch rocz-
ników dziewczynek. To będą szczepienia 
nieobowiązkowe.

Przygotowaliśmy już cały program, biu-
ro komunikacji przygotowało kampanię 
informacyjną – jak tylko będzie ustawa, bę-
dzie można z nią ruszać. Ministerstwo musi 
jeszcze ogłosić przetarg na szczepionki. Jak 
wynika z rozmów resortu z firmami, są one 
dla Polski zarezerwowane, będą dostępne.

Jedną z najważniejszych spraw jest pełna refundacja 
szczepień przeciwko wirusowi HPV. Jest szansa, że 

ustawa w tej sprawie zostanie uchwalona we wrześniu
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 Jeśli uda się uchwalić odpowiednią 
ustawę, to czy jest szansa na to, by 
w  2028 roku wyszczepialność przeciwko 
HPV wynosiła 60 proc.?

To da się zrobić. W innych krajach na-
szej części kontynentu się udało. Przykład 
węgierski jest modelowy. Na Węgrzech jest 
wyszczepionych ponad 83 proc. dziewcząt 
i chłopców. Tam, podobnie jak w Polsce, 
szczepionki nie są obowiązkowe. Mimo że 
liczba działań antyszczepionkowych w tym 
kraju podczas pandemii była duża, jednak 
nie przełożyły się one na partycypację spo-
łeczeństwa w szczepionkach przeciwko 
HPV. Jest to przecież szczepionka prze-
ciwko rakowi.

Myślę, że również w Polsce też będzie 
duży odzew, jeżeli szczepionka będzie 
dostępna.

O Narodowej Strategii Onkologicz-
nej należałoby rozmawiać w szerszym 
kontekście Europejskiego Planu Walki 
z Rakiem – Europe’s Beating Cancer 
Plan, należałoby mówić o wyrównywaniu 
szans, o zwiększeniu odsetka przeżyć 
pięcioletnich…

Generalnie rzecz biorąc, cele i działania 
Narodowej Strategii pokrywają się niemal 
jeden do jednego z tym, co jest w Europe’s 
Beating Cancer Plan. No, może w europej-
skim planie jest położony większy nacisk na 
cyfryzację, gromadzenie i wymianę danych. 
Są w tym też zagadnienia ogólne – na przy-
kład problem zanieczyszczenia powietrza 
i  jego wpływ na powstawanie nowotworów, 
a tego w naszej strategii nie ma.

Europe’s Beating Cancer Plan jest zna-
komitym dokumentem, ale wciąż teore-
tycznym, bo nie ma do niego działań wyko-
nawczych, dopiero teraz rozpoczynają się 
konkursy unijne związane z jego realizacją.

Również zgłaszaliśmy swoje uwagi i po-
stulaty do Europejskiego Planu, chociażby 
wprowadzenia wymogu minimalnego zakre-
su diagnostyki molekularnej, która powinna 
być realizowana i dostępna w każdym kraju 
unijnym. Weźmy za przykład Łotwę, Litwę 
i Estonię – tam pacjenci często w ogóle nie 
mają właściwej diagnostyki, bo nie ma ani 
specjalistów, ani możliwości wykonania ba-
dań na miejscu. Chodzi więc o walkę z nie-
równościami między krajami, ale również 
wewnątrz krajów, bo w Polsce, jak wspomi-
nałem, to również stanowi problem.

W Polsce wyrównywanie szans pa-
cjentów onkologicznych niezależnie od 
miejsca zamieszkania postępuje?

Trwa na przykład bardzo szeroko zakro-
jony program wymiany sprzętu, szczególnie 
dotyczy to urządzeń do mammografii i ra-
dioterapii. To właśnie zmniejsza nierów-
ności. Niemal codziennie czytam, że gdzieś 
w Polsce otrzymano mammograf cyfrowy. 
Dodam, że już na początku przyszłego ro-
ku wszystkie mammografy w Polsce będą 
cyfrowe.

W związku z tym planujemy utworzenie 
repozytorium badań mammograficznych. 
W ten sposób będziemy mogli kontrolować 
jakość badań, a także wykrywać np. tzw. raki 
interwałowe. Niestety cały czas problemem 
jest to, że Polki nie zgłaszają się na badania.

Nie ma zapóźnień, jeśli chodzi o wy-
mianę urządzeń również w radioterapii. 
Koledzy z Polskiego Towarzystwa Radio-
terapii Onkologicznej mówią, że jeśli cho-
dzi o wyposażenie, nasza radioterapia jest 
na piątym miejscu w Europie. Pracują na 
supernowoczesnych urządzeniach, co też 
powinno skłaniać lekarzy do wyboru tej 
specjalności.

Które elementy Narodowej Strate-
gii są szczególnie ważne dla szybkiej 
poprawy sytuacji pacjentów? Jak pan 
to ocenia z perspektywy osoby zaan-
gażowanej we wdrożenie NSO?

Są trzy takie elementy. Pierwszy to po-
lepszanie dostępności profilaktyki, czyli 
wprowadzenie szczepień przeciwko HPV, 
pełne wprowadzenie badań przesiewowych 
dla grup ryzyka. Poza tym potrzebna jest 
komunikacja z obywatelami, choćby po-
przez internetowe konto pacjenta, które 
dziś ma 15 mln Polaków. Kiedy dojdziemy 
do 20 mln kont, czyli wtedy, gdy będzie je 
miała prawie cała dorosła populacja, staną 
się one idealnym narzędziem pomocnym 
w kontroli naszego zdrowia.

Drugi element to Krajowa Sieć Onkolo-
giczna. Jest niezbędna, biorąc pod uwagę 
zasoby kadrowe i rozproszenie ośrodków. 
Pamiętajmy, że czasami leczenie odbywa 
się w małych jednostkach, które mają kilku, 
kilkunastu pacjentów, co nie ma większego 
sensu. Stworzenie sieci, tak jak to zrobiono 
w kilku krajach Zachodu, to bardzo waż-
ny krok. Przykładem może być Holandia, 
gdzie czerniaki są leczone nowoczesnymi 
terapiami w siedmiu ośrodkach.

A trzeci element to zakończenie prac 
nad wytycznymi postępowania diagnostycz-
no-terapeutycznego. To krok, bez którego 
wyrównywanie jakości leczenia w całym 
kraju nie będzie możliwe. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Epidemia nowotworów
Co roku na choroby nowotworowe zapada ponad 160 TYS. Polaków, 
a ok. 100 TYS. umiera z ich powodu.

W Polsce żyje OKOŁO 1 MLN OSÓB, u których zdiagnozowano lub 
wyleczono nowotwór, a według prognoz w najbliższych pięciu latach 
liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 PROC., w ciągu 
dekady – o 28 PROC.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
– kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości 
i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie – PIB w Warszawie, przewodniczący Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego. Przewodniczący Zespołu  
ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia.

Rozmawiała DOROTA BARDZIŃSKA
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Realizacja Narodowej Strategii On-
kologicznej ma poprawić sytuację pol-
skich pacjentów. Jakie są jej kluczowe 
elementy?

Najważniejszym celem jest obniżenie 
zachorowalności na nowotwory poprzez 
edukację, promocję zdrowia, profilaktykę 
i kształtowanie zachowań prozdrowotnych. 
Niezmiernie ważna jest profilaktyka pro-
wadząca do wczesnego wykrywania chorób 
nowotworowych. Rozwój systemu opieki 
zdrowotnej w obszarze onkologii powinien 
być ukierunkowany na chorego. Pacjent 
i jego rodzina mają się znajdować w cen-
trum zainteresowania ochrony zdrowia. 
Choroba nowotworowa jest szczególna, 
dotyka nie tylko pacjenta, ale i jego rodzinę, 
i to nie tylko w sensie fizycznym – opieki 
nad chorym, ale też psychologicznym, spo-
łecznym i socjalnym.

Istotnym elementem działań jest za-
pewnienie społeczeństwu równego dostępu 
do wysokiej jakości świadczeń opieki zdro-
wotnej w obszarze onkologii. Mieszkańcy 
wsi i małych miasteczek powinni mieć taki 
sam dostęp do ośrodków o najwyższym 
stopniu referencyjności co pacjenci żyjący 
w aglomeracjach miejskich.

Równolegle z omawianym projektem 
jest już wdrażana sieć onkologiczna w ra-
mach pilotażu, którego pierwsze wyniki 
pokazują, jak ważne jest wprowadzenie 
w całej Polsce działań ukierunkowanych 
na koordynację i współpracę w obszarze 
onkologii, co pozwoli zapewnić pacjen-
tom równy dostęp do leczenia. Regulacje 
ustawowe i pierwsze projekty dotyczące 
sieci pokazują, że sieć onkologiczna to nic 
innego jak właśnie współpraca pomiędzy 
ośrodkami, to, co jest kluczowe w opiece 
nad chorym na nowotwór. Pacjent powi-
nien mieć swojego opiekuna, koordynatora 
leczenia, który pokieruje go taką ścieżką, 
by jak najszybciej rozpoczął leczenie spe-
cjalistyczne, które mu zapewni optymalne 
leczenie. Zadbanie także o rozwój działal-
ności szkoleniowej pozwoli przygotować 
nowe kadry medyczne. Są to kluczowe 
elementy, które muszą być wdrożone, 
aby zapewnić koordynowaną opiekę nad 
chorym na nowotwór.

Rak płuca to jeden z  głównych 
priorytetów Narodowej Strategii On-
kologicznej. Czy polscy chorzy z tym 
nowotworem już odczuwają korzyści 

z wprowadzenia deklarowanych w niej 
zmian? Co jest jeszcze wyzwaniem?

Przybywa coraz więcej nowych leków 
precyzyjnie ukierunkowanych na leczenie 
chorych na raka płuca. Leki te charakte-
ryzują się zdecydowanie lepszą jakością 
leczenia i większą jego skutecznością 
w stosunku do standardowej terapii (kla-
sycznej chemioterapii). Dlatego ważne 
jest, aby ścieżka refundacyjna była moż-
liwie najkrótsza. Należy mieć na uwadze 
to, że w Polsce jest duży z odsetek chorych 
z zaawansowaną postacią choroby. Tyl-
ko 10-15 proc. pacjentów z rakiem płuca 
kwalifikuje się do leczenia radykalnego, 

czyli chirurgicznego. Jeszcze kilkanaście 
lat temu w programach lekowych dostęp-
ne były pojedyncze leki, a dzisiaj mamy 
ich kilkanaście, i to o różnym działaniu, 
z możliwością włączenia immunoterapii 
już w pierwszej linii leczenia. Mam nadzie-
ję, że po tym, jak w dużym stopniu opa-
nowaliśmy pandemię, tych leków będzie 
włączanych do programów coraz więcej 
i leczenie będzie coraz skuteczniejsze. 
To diametralnie zmieniłoby i poprawiło 
sytuację chorych.

Rak płuca i jego heterogenność moleku-
larna, czyli obecność różnych nieprawidło-
wości molekularnych, pokazuje, że jest to 

Konieczna jest 
szybka diagnoza

Rozmowa z PROF. BEATĄ JAGIELSKĄ, onkologiem 
klinicznym, konsultantem wojewódzkim 

w dziedzinie onkologii klinicznej
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nowotwór, w którym leczenie precyzyjne 
odgrywa bardzo ważną rolę. I stąd oczeki-
wanie onkologów na większą dostępność 
do tych nowoczesnych terapii. Nie można 
również zapominać o diagnostyce. Medycy-
na rozwija się nie tylko w postaci wprowa-
dzania owych cząsteczek terapeutycznych. 
W tym zakresie także niezbędne są zmiany 
– chodzi o rozszerzenie finansowania dia-
gnostyki molekularnej, tak aby miała wy-
soką jakość i żeby rzeczywiście przynosiła 
pacjentowi wymierną korzyść. To mieści 
się w indywidualizacji postępowania, które 
już powoli zaczyna być realizowane.

Jak jeszcze rozwiązania wskazywa-
ne przez NSO mogą zmienić sytuację 
pacjentów z zaawansowanym rakiem 
płuca?

W ramach sieci onkologicznej są opisa-
ne standardy leczenia, które uporządkują 
działania organizacyjne i medyczne wo-
bec tej grupy pacjentów. Mam nadzieję, 
że w najbliższym czasie powstaną centra 
umiejętności i tzw. unity onkologiczne. Ma-
my już dwa unity, które weszły w fazę re-
alizacji – unit przeznaczony dla pacjentów 
z rakiem piersi i drugi – dla chorych na raka 
jelita grubego. Oba przynoszą znaczną po-
prawę w sytuacji chorych na wymienione 
nowotwory.

Zgodnie z raportem The Swedish In-
stitute of Health Economics w Polsce 
(obok Wielkiej Brytanii) leczonych jest 
najmniej pacjentów z zaawansowanym 
rakiem płuca – dlaczego tak się dzieje? 
Dlaczego kraje o podobnym PKB, jak 
Portugalia i Grecja, radzą sobie lepiej? 
Co my powinniśmy robić inaczej, żeby 
uzyskać poprawę?

Już dużo rzeczy robimy dobrze. 
W ostatnich latach realizacja pozytywnych 
działań uległa przyspieszeniu. Mam na my-
śli m.in. to, o czym wspomniałam – wpro-
wadzanie do programów lekowych coraz 
większej liczby leków. Drugim ważnym 
elementem jest pilotaż, który potwierdził 
konieczność zorganizowania sieci onkolo-

gicznej. Nie ma możliwości ani potrzeby, 
by każdy najmniejszy ośrodek medyczny 
był wyposażony w najnowocześniejsze 
urządzenia diagnostyczne lub możliwości 
terapii. Żaden system na świecie nie jest 
w stanie takiego działania udźwignąć, real-
na do realizacji jest natomiast współpraca 
między ośrodkami. Konsultacja pomię-
dzy lekarzami i ośrodkami jest w onkologii 
niezbędna. Mamy znakomitych lekarzy, 
pielęgniarki i personel medyczny o wyso-
kich możliwościach prowadzenia różnych 
terapii. Teraz trzeba z tego skorzystać. Nie 
ma wątpliwości, że sieć onkologiczna po-
winna być jak najszybciej wdrożona, tym 
bardziej że dane z raportu są jednak nie-
pokojące, ponieważ wskazują, że Polska 
(w tym również Wlk. Brytania) charaktery-
zują się najniższymi wskaźnikami leczenia 
zarówno w 2014, jak i 2019 roku – leczeniu 
poddawana jest mniej więcej połowa pa-
cjentów, dla których zgodnie z wytycznymi 
zalecane jest leczenie farmakologiczne, 
i nadal dominuje klasyczna chemioterapia, 
co nie napawa optymizmem.  

Ścieżka pacjenta z rakiem płuca jest 
nieoptymalna. Skomplikowana i rozpro-
szona diagnostyka, jak wiemy, spra-
wia, że chorzy często za późno trafiają 
do leczenia…

Pacjenci z podejrzeniem nowotworu 
płuc nadal niestety zbyt długo czekają 
na diagnostykę i podjęcie leczenia, nawet 
cztery miesiące. Winny temu jest właśnie 
brak koordynacji w opiece nad chorym. 
Pierwszym objawem u tych chorych jest 
często kaszel. Pacjent trafia na wizytę 
do lekarza pierwszego kontaktu, dostaje 

standardowe leczenie z powodu banalnej, 
wydawałoby się, infekcji dróg oddecho-
wych lub klinicznych objawów zapalenia 
płuc. Terapia nie pomaga. Wdrażany jest 
pierwszy, a potem drugi rzut antybiotyko-
terapii, nadal brak poprawy. Dopiero po 
kilku tygodniach zlecane jest wykonanie 
rtg klatki piersiowej, zostaje wykryta nie-
pokojąca zmiana w płucu. I wtedy zaczyna-
ją się schody: oczekiwanie na wizytę do on-
kologa lub pulmonologa, bo tylko specja-
lista może zlecić badanie tomograficzne. 
Oczekiwanie na wynik i dalsza decyzja, 
co dalej z pacjentem. Ścieżka diagnostycz-
na wydłuża się i to jest istotna przyczyna 
tego, że wyniki leczenia pacjentów nadal 
nie są zadowalające. Bo chory rozpoczyna 
właściwe leczenie dopiero w momencie 
zaawansowanej choroby nowotworowej. 
A dla niego każdy dzień zwłoki to dzień 
stracony. Pogorszenie stanu pacjenta może 
go wykluczać z możliwości zastosowania 
nowoczesnych terapii. Podkreślę więc: 
pacjent onkologiczny musi być szybko 
zdiagnozowany, w ciągu najwyżej kilku 
tygodni, na pewno nie miesięcy.

Jaki wpływ na dostęp do nowocze-
snych terapii ma sposób finansowania 
świadczeń onkologicznych?

Środowisko medyczne prowadzi w tym 
zakresie dialog z regulatorem, aby zwięk-
szyć liczbę pacjentów korzystających z pro-
gramów lekowych. NSO jest elementem 
scalającym te działania. W ramach omawia-
nej strategii powstają opracowania doty-
czące standardów postępowania z chorymi 
onkologicznie. Zależy nam, by te standardy 
były modyfikowane zgodnie z rozwijającą 
się nauką i postępem wiedzy. Nie ma wąt-
pliwości, że dostępność do nowoczesnej 
diagnostyki i leczenia to przyszłość współ-
czesnej onkologii. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała AGNIESZKA FEDORCZYK

Pacjenci z podejrzeniem nowotworu płuc nadal 
niestety zbyt długo czekają na diagnostykę i podjęcie 

leczenia, nawet cztery miesiące

Prof. dr hab. n. med.  
Beata Jagielska
– onkolog kliniczny, konsultant wojewódzki w dziedzinie 
onkologii klinicznej
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W marcu tego roku chorzy na zaawan-
sowanego raka prostaty zyskali dostęp 
do nowoczesnych możliwości leczenia. 
Czy zmiany w programie lekowym w peł-
ni odpowiedziały na obecne potrzeby 
pacjentów i klinicystów? Jak wygląda 
dziś sytuacja chorych z przerzutowym 
rakiem prostaty w Polsce?

Rak gruczołu krokowego to jeden z naj-
groźniejszych nowotworów; w ostatnich 
latach systematycznie rośnie zarówno 
zachorowalność, jak śmiertelność z tego 
powodu, a zachorowania obserwuje się już 
u młodych mężczyzn. Ponadto, o ile pan-
demia COVID-19 się kończy, o tyle pande-
mia nowotworów dopiero się rozpoczyna. 
W przypadku raka gruczołu krokowego 
obserwujemy największy przyrost liczby 
zachorowań w ostatnich latach. Widzimy 
też negatywny wpływ pandemii: wielu cho-
rych nie zostało poddanych odpowiedniej 
diagnostyce; nie zgłaszali się do lekarza albo 
mieli ograniczony dostęp do diagnostyki. 
Raport Narodowego Instytutu Onkologii 
pokazał, że największy przyrost liczby zgo-
nów w ostatnim czasie zaobserwowano 
właśnie w przypadku raka prostaty. Pro-
gnozy Krajowego Rejestru Nowotworów 
zapowiadają dalszy wzrost zachorowań. 
Dlatego jest pilna konieczność, by zająć się 
tym problemem.

W przypadku raka gruczołu krokowego 
ograniczonego do narządu obecnie dyspo-
nujemy wszystkimi narzędziami do od-
powiedniej diagnostyki i leczenia, łącznie 
z dostępnością do chirurgii robotowej 
(choć tu uważam, że to nie jest dobrze, je-
śli lekarz w prywatnej klinice ogranicza się 
do wykonania operacji robotycznej; urolog 
powinien być odpowiedzialny za pacjenta 
od momentu rozpoznania przez cały czas 
jego leczenia). Niestety, w przypadku prze-
rzutowego, zaawansowanego raka gruczołu 
krokowego, obserwujemy bardzo powolne 
zmiany w dostępie do nowoczesnych te-
rapii, a tymczasem nie ma wątpliwości, że 
dzięki stosowaniu nowoczesnych metod 
leczenia można istotnie obniżyć wskaźnik 
śmiertelności. Co prawda w marcu 2022 r. 
nastąpiło rozszerzenie możliwości leczenia, 
jednak wciąż jest wiele do zrobienia, by le-
czyć pacjentów na europejskim poziomie.

Jakie są najważniejsze i najpilniejsze 
zmiany postulowane przez klinicystów?

Powiem tak: warto być tam, gdzie inni są 

już od dawna. Międzynarodowe wytyczne 
pokazują, jak powinno się leczyć. Niestety, 
wiele ważnych opcji nie jest dostępnych 
dla chorych w Polsce. Cały świat zmierza 
do tego, by leczyć jak najwcześniej i nie 
pozostawiać najskuteczniejszych leków 
na ostatnie etapy choroby.

A w Polsce?
W Polsce obecnie jest możliwe nowo-

czesne leczenie hormonalne w opornym 
na wytrzebienie raku gruczołu krokowego 
z przerzutami (mCRPC: metastatic castra-
tion-resistant prostate cancer) albo bez 
przerzutów (nmCRPC), czyli na ostatnim 
etapie choroby. Pozostała do wypełnienia 
nisza to refundacja leków do zastosowania 
na wcześniejszym etapie choroby, to zna-
czy w raku przerzutowym, ale wrażliwym 

na hormonoterapię (metastatic hormone 
sensitive prostate cancer (mHSPC).

Dlaczego tak ważne jest nowoczesne 
leczenie hormonalne już na tym etapie?

Gdyby możliwość leczenia nowoczesny-
mi lekami hormonalnymi objęła ten etap 
choroby, to na dłuższy czas oddaliłoby się 
pojawienie oporności na leczenie, tworze-
nie się przerzutów i rozwój choroby.

Czym się charakteryzuje przerzu-
towy, wrażliwy na hormonoterapię rak 
gruczołu krokowego? 

Mówimy o zaawansowanym stadium 
nowotworu; występują już przerzuty 
do narządów wewnętrznych i kości, mogą 
się pojawiać np. bóle patologiczne i nagłe 
złamania. Choroba jest wrażliwa na hor-

To ani po rycersku, 
 ani po lekarsku

Rozmowa z PROF. PIOTREM CHŁOSTĄ, prezesem 
Polskiego Towarzystwa Urologicznego, kierownikiem 

Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
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monoterapię – można ją stosować, jednak 
u większości chorych leczonych wyłącznie 
hormonoterapią w okresie od 10 miesięcy 
do dwóch lat dojdzie do progresji.

Od dłuższego czasu są zarejestrowane 
innowacyjne leki, przynoszące korzyści 
tej grupie chorych; takim lekiem jest np. 
apalutamid. Zastosowanie go wydłuża życie 
chorych i czas do progresji, do rozwinię-
cia się oporności. Na podstawie danych 
uzyskanych przez najpoważniejsze insty-
tucje urologiczne, takie jak Europejskie 
Towarzystwo Urologiczne i Amerykańskie 

Towarzystwo Urologiczne, okazuje się, że 
jest uzasadnione jak najwcześniejsze zasto-
sowanie nowoczesnego leczenia hormonal-
nego, jeszcze zanim rozwinie się oporność 
na wytrzebienie (kastrację). Jeśli pacjent 
dostanie wcześnie takie leczenie, to opóźnia 
się czas do progresji choroby, wydłuża życie, 
o 30 proc. spada ryzyko zgonu. U ponad 
50 proc. chorych przyjmujących takie lecze-
nie stwierdza się brak zmian w obrazie ra-
diologicznym, to znaczy badania pokazują, 
że rak się nie rozwija. W Polsce jest 400-500 
chorych rocznie, którzy potrzebowaliby 
takiego leczenia.

To nie jest duża grupa...
Tak, a warto dodać, że lek jest dla tej 

grupy chorych refundowany już w ponad 
20 krajach Europy, m.in. w Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Finlandii, 
Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwajca-
rii, Szwecji, na Słowacji, w Anglii i we Wło-
szech. Niemal cała Unia go refunduje.

W jaki sposób powinien być optymal-
nie leczony chory z zaawansowanym, 
wrażliwym na hormonoterapię rakiem 
gruczołu krokowego?

Optymalne postępowanie polega na tym, 
żeby leczenie nowoczesnymi lekami hor-
monalnymi wdrożyć już w momencie 
stwierdzenia hormonowrażliwości, żeby 
opóźnić czas wytworzenia hormonoopor-
ności. Umożliwienie leczenia tej grupie 
chorych to pierwsza rzecz. Druga to szersza 

możliwość stosowania tych leków przez 
urologów. One są już standardem postępo-
wania, powinien móc je zlecić każdy urolog 
zajmujący się chorym na zaawansowanego 
raka gruczołu krokowego, bez konieczności 
wypełniania administracyjnych wniosków 
programu lekowego. Tym może się zajmo-
wać administracja, jednak lekarz powinien 
mieć możliwość stosowania leczenia.

Środowiska urologiczne i onkologiczne 
od lat podkreślają, że należy uczynić wszyst-
ko, by z raka gruczołu krokowego zrobić 
chorobę przewlekłą. Biologia tego nowo-

tworu jest biegunowo odmienna od biologii 
guzów nerki lub płuca; mówimy o wielolet-
nim przeżyciu, o wielomiesięcznym i wielo-
letnim opóźnieniu progresji choroby. Dzięki 
dobremu leczeniu osoby dotknięte rakiem 
gruczołu krokowego mogą normalnie żyć, 
pracować, nie muszą być obciążeniem finan-
sowym dla państwa ani rodziny.

Czy dzięki szerszemu zastosowaniu 
nowych leków na wcześniejszym eta-
pie jest szansa na to, że rak gruczołu 
krokowego będzie chorobą bardziej 
przewlekłą?

Oczywiście, to już się stało, trzeba jesz-
cze jednak postawić kropkę nad i. Polski 
pacjent nie różni się od pacjenta miesz-
kającego w Belgii, Austrii lub Czechach, 
powinien mieć możliwość takiego samego 
leczenia. Inne traktowanie pacjenta pol-
skiego to nie jest… ani po rycersku, ani po 
lekarsku, zwłaszcza że polscy lekarze do-
skonale wiedzą, jak należy leczyć i co było-
by optymalne dla pacjentów. Nie mówimy 
tego dla siebie, mówimy dla pacjentów. Nie 

powinno też być tak, żeby pacjenci musieli 
walczyć o swoje leczenie.

Co te nowoczesne leki mogą zmienić 
w sytuacji pacjentów?

Bardzo dużo. Wydłużają czas do wystą-
pienia objawów, poprawiają jakość życia. 
Wydłużają czas do wystąpienia progresji 
choroby, czyli wystąpienia np. złamań pa-
tologicznych, wydłużają też życie. Może-
my agresywną postać nowotworu zmienić 
w chorobę przewlekłą. Efekty działania 
tych leków widać nie tylko w badaniach 
klinicznych, ale też po efektach stosowa-
nia leków u pacjentów z ponad 20 krajów 
Europy. Już to pokazuje, że powinno być 
tak też w Polsce, i to od dawna.

Co jeszcze w leczeniu raka prostaty 
powinno się zmienić?

Rak gruczołu krokowego coraz częściej 
jest rozpoznawany u młodych ludzi; dlatego 
trzeba do nich apelować, żeby się badali. Za-
wsze powtarzam, że nasz los jest w naszych 
rękach. Warto pamiętać, że jeśli rak prosta-
ty wystąpił u krewnych w prostej linii, to 
ryzyko zachorowania jest ponad 10-krotnie 
wyższe. Trzeba się badać, gdyż wcześnie 
wykryta  choroba ma szansę zostać całko-
wicie wyeliminowana i wyleczona. Kolejna 
rzecz: to urolog powinien być odpowie-
dzialny za leczenie pacjenta i prowadzenie 
go do końca jego życia. Dziś dysponujemy 
narzędziami, które umożliwiają uczynienie 
z zaawansowanej postaci raka gruczołu kro-
kowego choroby przewlekłej. W tej kwestii 
najważniejszy powinien być głos środowisk 
medycznych, ekspertów, by poprawić jakość 
systemu opieki zdrowotnej. Zdrowe spo-
łeczeństwo to bezpieczne społeczeństwo. 
A bezpieczne społeczeństwo jest wtedy, gdy 
pacjent, wie, że gdy zachoruje, to dostanie 
optymalne leczenie. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Polski pacjent nie różni się od pacjenta mieszkającego 
w Belgii, Austrii lub Czechach, powinien mieć 

możliwość takiego samego leczenia

Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
– prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, kierownik 
Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego
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W ostatnich latach rośnie liczba 
zachorowań na nowotwory przewodu 
pokarmowego, np. przełyku, żołądka 
i  jelita grubego. Dlaczego tak się dzieje? 
To wina tego, co jemy?

Zachorowania na wszystkie nowotwory 
rosną, a przyczyn jest wiele, np. starzejące 
się społeczeństwo i kancerogeny w środo-
wisku, w którym żyjemy. Jemy zbyt wiele 
wysoko przetworzonej żywności zawie-
rającej m.in. nasycone kwasy tłuszczowe 
i  konserwanty. Innymi czynnikami ryzyka 
są otyłość (zwłaszcza typu brzusznego), cu-
krzyca, zespół metaboliczny, hipercholeste-
rolemia. Wielu pacjentów jest zdziwionych 
tym, że czynniki ryzyka chorób sercowo-na-
czyniowych są również czynnikami ryzyka 
nowotworów. Podobnie jak kardiolodzy 
i diabetolodzy namawiam pacjentów do 
aktywności fizycznej, zachowania należnej 
masy ciała i zdrowego odżywiania się.

Czy te nowotwory można szybko 
wykryć?

Po to żeby zmniejszyć śmiertelność z po-
wodu nowotworów układu pokarmowego, 
najważniejsza jest profilaktyka pierwotna, 
czyli eliminacja czynników ryzyka, oraz tzw. 
prewencja wtórna, czyli wczesne rozpozna-
nie i badania profilaktyczne. W przypad-
ku nowotworów przewodu pokarmowego 
badania przesiewowe dotyczą właściwie 
tylko raka jelita grubego – w Polsce działa 
bardzo dobrze skonstruowany program 
badań przesiewowych opartych na kolo-

noskopii. Większość raków jelita grubego 
rozpoczyna się od pojawienia się polipa 
gruczołowego: jeśli uda się go zauważyć 
w trakcie kolonoskopii, to od razu można 
go usunąć, zanim jeszcze stanie się rakiem. 
Kolonoskopię powinien wykonać każdy po 
ukończeniu 50. roku życia.

Drugą grupą, dla której mamy skrining, 
są osoby z marskością wątroby: regularne 
wykonywanie badań obrazowych pozwala 
na wcześniejsze wykrycie raka wątrobowo-
komórkowego. Niestety, w przypadku raka 
przełyku, raka żołądka ani raka trzustki nie 
mamy skutecznych badań przesiewowych.

Wczesne wykrycie to szansa na ope-
rację chirurgiczną i wyleczenie. A jeśli 
nowotwór jest wykrywany w stadium 
zaawansowanym?

Najważniejsze, żeby pacjent znalazł się 
pod opieką wielodyscyplinarnego zespołu, 
złożonego z chirurga, radioterapeuty i on-
kologa, patomorfologa, radiologa i innych 
specjalistów. W mniej zaawansowanych 
stadiach można myśleć o leczeniu rady-
kalnym – prowadzącym do definitywnego 
wyleczenia, choć nie zawsze jest to leczenie 
chirurgiczne (możliwa jest np. radiotera-
pia). Nie zawsze też leczenie radykalne 
zaczyna się od resekcji. W niektórych przy-
padkach leczenie raka żołądka powinno się 
rozpoczynać od chemioterapii, a dopiero 
później stosuje się operację chirurgiczną; 
z kolei w przypadku raka odbytnicy naj-
pierw powinno się stosować radioterapię, 

a dopiero później leczenie chirurgiczne. 
Dlatego tak ważny jest wielodyscyplinarny 
zespół kwalifikujący do leczenia.

W jakim kierunku dziś rozwija się 
leczenie nowotworów układu pokar-
mowego w zaawansowanym stadium?

Gdy nowotwór wystarczająco urośnie, 
robi mu się „za ciasno” w pierwotnym miej-
scu, ma już zbyt mały dostęp do niezbęd-
nych mu składników odżywczych i tlenu. 
Zaczyna się wtedy szerzyć na sąsiednie, 
a następnie odległe rejony: wypuszcza do 
krwiobiegu tzw. krążące komórki nowo-
tworowe, które szukają miejsca, w którym 
mogą się zagnieździć – tak dochodzi do 
przerzutów. Czwarte stadium nowotwo-
ru oznacza przerzuty odległe. Najczęściej 
w leczeniu opieramy się wówczas na far-
makoterapii. Jeszcze 10 lat temu, przed 
erą immunoterapii, wyleczenia ze stadium 
przerzutowego dotyczyły ułamka procentu 
chorych. Obecnie dzięki nowym metodom 
leczenia te szanse są większe.

Coraz częściej chemioterapia jest 
zastępowana innymi metodami leczenia. 
Czy głównie immunoterapią?

Właściwie do końca XX wieku podstawą 
była chemioterapia – stosowanie leków, 
które powodowały obumieranie szybko 
mnożących się komórek nowotworowych. 
Tkanki zdrowe również na tym cierpiały, 
jednak w dużo mniejszym stopniu niż ko-
mórki nowotworowe.

Szansa  
w podwójnej 
immunoterapii

Rozmowa z DR. PAWŁEM POTOCKIM 
z Katedry i Kliniki Onkologii Collegium 

Medicum UJ
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Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

ONKOLOGIA  NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO

Na przełomie wieków nastąpiło kil-
ka przełomów, które pozwoliły zmienić 
podejście do leczenia. Udało się poznać 
chemiczne i molekularne podłoże wielu 
chorób oraz zacząć projektować leki, które 
celują w słabe punkty komórki nowotwo-
rowej. Jednym z kluczowych aspektów 
karcynogenezy (procesu prowadzące-
go do powstania nowotworu ze zdrowej 
tkanki) jest nabycie przez nowotwór umie-
jętności „ucieczki” spod kontroli układu 
odpornościowego. Codziennie w naszym 
organizmie powstaje nawet kilka zalążków 
choroby nowotworowej, są one jednak od 
razu niszczone dzięki sprawności układu 
immunologicznego. Zdarza się jednak, że 
nowotwór wytwarza w sobie taką biologicz-
ną zmianę, która pozwala mu „się ukryć” 
przed układem odpornościowym albo go 
unieczynnić. W ostatnich latach pojawiły 
się nowe leki immunologiczne, które po-
zwalają układowi odpornościowemu na 
nowo „zobaczyć” nowotwór i skutecznie go 
zwalczać. To inhibitory immunologicznego 
punktu kontrolnego. W 2010 r. zarejestro-
wano pierwszy z  nich - ipilimumab. Te leki 
zrewolucjonizowały onkologię. W niektó-
rych nowotworach odpowiedź na immu-
noterapię jest spektakularna. Przed erą 
immunoterapii pięć lat z  zaawansowanym 
czerniakiem przeżywało 5 proc. pacjentów. 
Obecnie najskuteczniejsze kombinacje im-
munoterapii powodują, że pięć lat przeżywa 
50 proc. pacjentów.

W przypadku nowotworów układu po-
karmowego też immunoterapia okazała 
się takim przełomem?

Może nie jest to aż taka rewolucja jak w 
czerniaku, jednak to ogromny przełom. Leki 
z grupy inhibitorów punktu kontrolnego 
same lub w skojarzeniu z innymi lekami 
okazały się wyraźnie skuteczniejsze niż leki 
stosowane w tych nowotworach wcześniej.

Niektóre raki są wrażliwsze na immu-
noterapię, ponieważ użyły właśnie tego 
„triku” molekularnego, pod jaki mamy już 
skonstruowany lek; inne nie są tak podatne 
na immunoterapię, ponieważ używają ta-
kiego „triku” do ukrycia się przed układem 
odpornościowym, na który leków jeszcze 
nie mamy. Dlatego pojawiła się koncepcja 
czynnika predykcyjnego – zanim zaczniemy 
pacjenta leczyć, powinniśmy sprawdzić, 
czy ma taką zmianę biochemiczną lub 
molekularną, która powoduje, że rak jest 

podatny na działanie leku. Dla immunote-
rapii takimi czynnikami predykcyjnymi są 
np. PD-L1, niestabilność mikrosatelitarna 
oraz wysokie obciążenie mutacjami TMB 
(tumor mutation burden).

W przypadku niektórych nowotwo-
rów, m.in. czerniaka lub raka nerki, jesz-
cze bardziej efektywna od immunotera-
pii okazała się tzw. podwójna immuno-
terapia. Czy w przypadku nowotworów 
układu pokarmowego też się sprawdza?

Podwójna immunoterapia to zastoso-
wanie dwóch różnych leków immunote-
rapeutycznych. Różne nowotwory mają 
odmienne spektrum zaburzeń, które umoż-
liwiają im ukrycie się przed układem im-
munologicznym lub jego unieczynnienie. 
Immunoterapię można dobrać w zależności 
od tego, jakie zaburzenie ma nowotwór. Są 
nowotwory, w których warto łączyć różne 
klasy leków immunoterapeutycznych o róż-
nym mechanizmie działania. Przykładem 
jest rak jelita grubego z obecnością niesta-
bilności mikrosatelitarnej – zastosowanie 
podwójnej immunoterapii: ipilimumabu 
z  niwolumabem, daje wyniki, które wcze-
śniej nie były spotykane.

To dwa leki o różnym mechanizmie 
działania odblokowują układ odporno-
ściowy na dwa różne sposoby?

Działają w różnych miejscach. Ipilimu-
mab jest lekiem, który poprawia produkcję 
limfocytów T nastawionych na niszczenie 
guza nowotworowego. Niwolumab pozwala 
limfocytom T efektywnie niszczyć komórki 
nowotworowe.

W przypadku jakich nowotworów 
układu pokarmowego mogłaby się 
sprawdzić podwójna immunoterapia?

Najwięcej danych mamy w przypadku 
raka jelita grubego z niestabilnością mikro-
satelitarną. Są też pewne dane dotyczące 
nowotworów górnego odcinka przewodu 

pokarmowego. Badania wciąż trwają. Pro-
blem jednak w tym, że konieczny jest dobry 
dostęp do nowoczesnej diagnostyki. Wciąż 
wielu pacjentów w Polsce nie ma wyko-
nywanych badań molekularnych. Drugim 
problemem jest jakość diagnostyki mole-
kularnej. Wciąż nie zawsze diagnostyka 
jest wykonywana optymalnie, tymczasem 
jest ona kluczowa – ponieważ tylko chorzy 
z  określonymi zaburzeniami osiągną korzy-
ści z leczenia. Na braku dobrej diagnostyki 
cierpi również system ochrony zdrowia, gdy 
leki są wydawane nieoptymalnie.

Na jakie zmiany systemowe czekają 
dziś onkolodzy?

Czekamy na mechanizmy, które upo-
wszechnią działanie interdyscyplinarnych 
zespołów zajmujących się leczeniem. 
Niezbędne jest też rzetelne raportowanie 
wyników leczenia oraz powiązanie wyce-
ny świadczeń z ich efektywnością, tak by 
ośrodki, które mają lepsze wyniki leczenia, 
były promowane finansowo. Druga spra-
wa to wprowadzenie mechanizmów, które 
prawidłowo oceniają jakość diagnostyki 
molekularnej. Trzecia: zmiany w polityce 
refundacyjnej. Bardzo byśmy chcieli, żeby 
żeby czas między rejestracją leku a jego 
udostępnieniem w Polsce był jak najkrótszy.

Trudno wytłumaczyć pacjentowi, że 
leki są dostępne w przypadku jednego 
nowotworu, a innego nie? Tak jest np. 
wypadku podwójnej immunoterapii do-
stępnej w przypadku czerniaka, a np. 
w przypadku raku jelita grubego nie.

Tak niestety jest. Pacjenci pytają o leki, 
gdyż przeczytali, że można by je u nich za-
stosować. Mówimy, że nie ma refundacji, 
a pacjenci się dziwią, bo przecież leki są 
dostępne, tylko że w przypadku innego 
nowotworu. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Dr Paweł Potocki
– specjalista onkologii klinicznej. Pracuje w Katedrze 
i Klinice Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
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Krioablacja guza nowotworowego 
płuca – był pan w zespole Centralnego 
Szpitala Klinicznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego przeprowa-
dzającym pierwszy taki zabieg w Polsce. 
Na czym polega ta metoda leczenia?

Ablacja to miejscowe niszczenie nowo-
tworu. Można to robić za pomocą wysokiej 
temperatury (termoablacja) lub zamrażania 
guza (krioablacja). Taką metodę można za-
stosować, gdy pacjent ma guzki niewielkich 
rozmiarów, a z różnych powodów nie można 
ich usunąć chirurgicznie. Metody te stosuje 
się na świecie od końca lat 90.

A w Polsce?
W Polsce w zasadzie takich metod niemal 

się nie stosuje w leczeniu onkologicznym.

Dlaczego?
Bo nie są w Polsce refundowane. Skoro 

nie są refundowane, to lekarze nie uczą się 
ich przeprowadzać, a dyrektorzy szpitali nie 
naciskają, żeby były przeprowadzane. Tym-
czasem w innych krajach europejskich (np. 
Francji i Wielkiej Brytanii) wykonuje się 
po kilkaset takich zabiegów rocznie. Opóź-
nienie w zakresie dostępności radiologii 
interwencyjnej dla pacjentów onkologicz-
nych sięga w Polsce 15-20 lat w porównaniu 
z Zachodem. Te metody już od dawna są 
zalecane przez międzynarodowe wytyczne.

Kim był pacjent, u którego udało się 
przeprowadzić pierwszy w Polsce zabieg 
krioablacji guza w płucu?

Miał przerzuty nowotworu do płuc. 
Pierwotnie został u niego zdiagnozowany 
rak wątroby; nowotwór był zbyt duży, by 
go usunąć, a nawet za duży, by przeszcze-
pić wątrobę. Radiolodzy interwencyjni 
zmniejszyli masę guza za pomocą chemo-
embolizacji (poprzez cewnik podaje się lek 
bezpośrednio do guza). Guz dzięki temu 
zmalał i pacjent miał przeszczepioną wą-
trobę. Jednak po pięciu latach pojawił się 
przerzut do płuc. Uznaliśmy, że zastosu-
jemy najmniej inwazyjne leczenie, jakie 

może być, dlatego zdecydowaliśmy się na 
krioablację. Chcieliśmy zachować metody 
chirurgiczne i radioterapię na później, jeśli 
pojawi się taka konieczność.

Krioablacja była dla tego pacjenta 
korzystniejsza niż inne metody leczenia?

Tak. Alternatywą jest operacja chirur-
giczna lub radioterapia. Nie zawsze jednak 
jest możliwa operacja chirurgiczna, gdyż 
mogłaby bardzo pogorszyć funkcję płuc. 
Gdyby po pewnym czasie pojawił się kolejny 
przerzut do płuc, operacja chirurgiczna 
nie byłaby już możliwa z uwagi na gorszą 
wydolność płuc. Podobnie radioterapia: 
zniszczony jest nie tylko sam guz, ale też 
spory obszar tkanki wokół – częściej potem 
dochodzi do złamań żeber i zapalenia płuc.

Termoablacja nie pogarsza funkcji płuc 
ani nie ogranicza stosowania w przyszłości 
żadnych metod leczenia. Jeśli dziś pacjent 
ma kilka przerzutów, które zniszczymy ter-
moablacją, a za rok pojawią się kolejne, to 
będzie możliwe ich usunięcie za pomocą 

kolejnej ablacji lub np. chirurgicznie. We 
Francji, w Wielkiej Brytanii, USA i Hisz-
panii w każdym większym ośrodku onko-
logicznym zabiegi termoablacji i krioablacji 
płuc są standardem leczenia. W Polsce nie 
ma takiej możliwości – szpitale nie mogą się 
wpędzać w koszty, których nie zwróci NFZ.

Zabiegi termoablacji i krioablacji 
guzków w płucu można też wykonywać 
u osób chorych na pierwotnego raka 
płuca?

Tak, choć w wytycznych National Com-
prehensive Cancer Network (NCCN) abla-
cje są „zarezerwowane” dla chorych, którzy 
mają małe guzki w płucach (do 2-3 cm), 
a jednocześnie obniżoną funkcję płuc, dla-
tego nie mogą być operowani. Efekty są 
bardzo dobre – powyżej 90 proc. całkowicie 
zniszczonych guzów.

W Polsce chory nie ma szans na takie 
leczenie?

Nie. Pozostaje wyjazd za granicę.

Mamy ponad 20 lat zapóźnienia
Rozmowa z DR. GRZEGORZEM ROSIAKIEM, specjalistą 

w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

 Pierwszy  
w Polsce zabieg 
krioablacji guza 
nowotworowego 
płuca – CSK WUM
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Co tracą polscy pacjenci przez to, że 
nie mają takich zabiegów?

Możliwość dłuższego życia. Wyniki za-
biegów są bardzo dobre, jest minimalny 
procent powikłań. Pacjenci, którzy mogliby 
być leczeni miejscowo, ale nie kwalifikują 
się do operacji chirurgicznej ani do radio-
terapii, dostają od razu leczenie systemo-
we, np. chemioterapię. Dzięki krioablacji 
można by to odwlec – o rok, dwa, trzy. Część 
pacjentów moglibyśmy dzięki tej metodzie 
wyleczyć – nigdy nie doszłoby do przerzu-
tów i nigdy nie musieliby mieć leczenia. Ci 
pacjenci tracą najbardziej.

Z kolei pacjenci z przerzutami do płuca, 
którzy zostaną poddani takim zabiegom, 
średnio przez rok-półtora nie muszą przyj-
mować leków – dla nich to ogromny skok ja-
kości życia. Nawet jeśli po tym czasie poja-
wią się kolejne przerzuty, to można je znów 
zniszczyć poprzez termoablację. Radiologia 
interwencyjna to ogromna dziedzina, jeden 

z filarów leczenia onkologicznego. Wśród 
200 najlepszych szpitali onkologicznych na 
świecie nie ma ani jednego, w którym nie 
są przeprowadzane takie zabiegi.

Od 2019 r. zaczęliśmy mocno promo-
wać radiologię interwencyjną, zwłaszcza 
w onkologii. Onkologia to tylko część ra-
diologii interwencyjnej, z tym że najbar-
dziej zaniedbana. W lipcu ubiegłego roku 
złożyliśmy do Ministerstwa Zdrowia wnio-
ski o refundację m.in. tych metod ablacyj-
nych – w płucach i kościach. Do tej pory 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. A w wielu 
światowych ośrodkach standardem są już 
ablacje w przypadku przerzutów do kości. 
Gdy pacjent ma przerzut do trzonu kręgu, 
obawiamy się złamania. Tymczasem można 
zniszczyć guz za pomocą termo- lub krio-
ablacji, a potem przez tę samą igłę podać 
cement i ustabilizować kręgosłup. W trakcie 
jednego, małoinwazyjnego zabiegu mogli-
byśmy zniszczyć przerzut i ustabilizowany 
kręgosłup, który się nie złamie. Pacjent po 
jednym dniu mógłby iść do domu.

W Polsce są wykonywane zabiegi 
termoablacji i krioablacji w przypadku 
przerzutów do kości?

Nie. Tymczasem np. w Stanach taką 
metodę stosuje się już na ogromną skalę. 
Udowodniono, że to bardzo zmniejsza ból 
i ryzyko złamania i że wielu pacjentom 
przedłużamy w ten sposób życie.

Za pomocą krioablacji wykonuje się też 
wiele zabiegów przeciwbólowych. Dzięki 
nowoczesnemu obrazowaniu możemy 
dotrzeć igłą niemal w dowolne miejsce 
w ciele człowieka. Dzięki temu otworzyły 
się przed nami ogromne możliwości, je-
śli chodzi o leczenie małoinwazyjne. Na 
świecie są dziesiątki tysięcy, a być może 
nawet setki tysięcy pacjentów już w ten 
sposób leczonych. Dobrze by było, żeby 
Polska też włączyła się w ten trend. Nie 
chciałbym za rok mówić, że mamy już 24 
lata opóźnienia.

Po tym pierwszym zabiegu krioablacji 
płuca będziecie wykonywać kolejne?

Nie sądzę – dopóki nie będzie refundacji. 
Być może uda się zrobić jakiś pojedynczy 
inny zabieg, którego nie wykonywaliśmy, 
jednak staramy się przeprowadzać zabiegi 
refundowane. Wykonaliśmy dość dokładne 
analizy dotyczące kosztów – koszt jednego 
zabiegu to 15-40 tys. zł. Zastanawialiśmy 
się nawet, czy takie zabiegi nie mogłyby 
być dostępne prywatnie, jednak cena dla 
pacjentów byłaby zbyt wysoka. Poza tym to 
musi być część systemu, pacjenci powinni 
być zaopiekowani przez wielodyscyplinarny 

zespół, w którym znajdzie się też radiolog 
interwencyjny. Każdy pacjent powinien 
dostać takie leczenie, jakie w danym mo-
mencie jest dla niego idealne. Staramy się, 
żeby choroby nowotworowe stały się prze-
wlekłymi – radiologia interwencyjna jest 
do tego idealna, bo „przeciąga” pacjentów. 
Przez rok, dwa, trzy, cztery żyją w dobrym 
komforcie, a część udaje się nam całkowicie 
wyleczyć. Dlatego jest to już podstawowa 
metoda stosowana na świecie.

W przypadku jakich jeszcze nowo-
tworów warto stosować metody ablacji?

Np. w raku nerki. Pacjent, który nie może 
być operowany, ma trudną sytuację, gdyż 
radioterapia jest mało skuteczna, a w całej 
Polsce wykonuje się tyle ablacji co w jednym 
szpitalu w Wielkiej Brytanii. Krioablacja 
nerki, która ma ponad 90 proc. skuteczności, 
nie jest refundowana. Termoablacja nerki 
jest refundowana na poziomie 15-20 proc. 
kosztów. Wiemy, że Agencja Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) 
analizowała już te koszty, czekamy teraz na 
decyzje Ministerstwa Zdrowia.

Problem w tym, że to nie jest tak pro-
ste, że dziś zapada decyzja o refundacji, 
a jutro wykonujemy zabiegi na masową 
skalę. Niektóre ośrodki mogą zacząć już 
dziś, ale w innych lekarze muszą się nauczyć 
wykonywania takich zabiegów, muszą po-
wstać zespoły. Jeśli jednak nie zaczniemy 
tego robić teraz, to nigdy nie nadrobimy 
zapóźnienia.

Często aż żal pacjentów. Niedawno wy-
słano do mnie badania dziecka – z przerzu-
tem mięsaka. To idealny pacjent do termo-
ablacji. Będzie miał radioterapię; jeśli jednak 
w tej okolicy pojawi się nowy przerzut, to nie 
będzie możliwe wykonanie drugiej radiote-
rapii, a operację już miał. U takich pacjentów 
idealna byłaby termoablacja. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

We Francji, w Wielkiej Brytanii, USA i Hiszpanii 
w każdym większym ośrodku onkologicznym zabiegi 

termoablacji i krioablacji płuc są standardem 
leczenia. W Polsce nie ma takiej możliwości

Mamy ponad 20 lat zapóźnienia

Dr n. med. Grzegorz Rosiak
– specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki 
obrazowej z II Zakładu Radiologii Centralnego Szpitala 
Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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W ostatnich latach bardzo poprawił 
się dostęp polskich pacjentów do nowo-
czesnych terapii szpiczaka plazmocy-
towego. Także w tym roku na listach re-
fundacyjnych pojawiły się nowe terapie 
dla pacjentów w pierwszej linii leczenia, 
jest też już możliwość indywidualizacji 
leczenia. Jak oceniłby pan postęp, jeśli 
chodzi o możliwości leczenia szpiczaka 
w Polsce w ostatnich latach?

Faktycznie, decyzje refundacyjne 
ostatnich lat zdecydowanie przybliżyły 
nas do międzynarodowego standardu le-
czenia szpiczaka plazmocytowego. Jeśli 
porównamy sytuację polskich pacjentów 
kilka lat temu i dziś, to można powiedzieć, 
że jest bardzo dobra – dostępność leków 
z różnych grup jest duża, możemy myśleć 
o indywidualizacji i sekwencyjności lecze-
nia. Już od pierwszej linii możemy stoso-
wać leki bardzo nowoczesne i skuteczne. 
Poprawiła się również diagnostyka – już 
w wymaganiach programu lekowego mamy 
konieczność oceny ryzyka cytogenetycz-
nego. Standard diagnostyczny, narzucony 
przez wymagania programu, również przy-
czynia się do poprawy leczenia szpiczaka 
plazmocytowego.

Jednak europejski punkt odniesienia 
pokazuje, że są rejestracje nowych leków 
i nowych schematów leczenia szpiczaka. 
Chorzy na szpiczaka żyją dłużej, dlatego że 
są nowe, skuteczniejsze generacje leków 
i nowe ich połączenia. Obecnie pojawiły 
się w Polsce możliwości skutecznego le-
czenia dla wielu pacjentów już od pierw-
szej linii. Jednak chorzy, którzy otrzymują 
we wcześniejszych liniach leczenia leki 

Rozmowa z PROF. KRZYSZTOFEM GIANNOPOULOSEM, 
kierownikiem Zakładu Hematoonkologii 

Doświadczalnej UM w Lublinie

Każdy pacjent 
wytycza własną 
ścieżkę leczenia

immunomodulujące, inhibitory proteaso-
mu, będą wymagali kolejnych linii lecze-
nia. I tu pojawiają się kolejne wyzwania 
refundacyjne.

Jakie nowe terapie są obecnie naj-
bardziej oczekiwane przez pacjentów 
i lekarzy?

Na pewno czekamy na większą możli-
wość terapii przeciwciałami monoklonal-
nymi. To nie tylko daratumumab, który 
powinien być dostępny już od pierwszej 
linii leczenia – tu bardzo liczymy na de-
cyzję refundacyjną dla pacjentów młod-
szych, kwalifikujących się do procedury 
autologicznego przeszczepienia komórek 
krwiotwórczych szpiku. Drugie przeciw-
ciało monoklonalne, na które czekamy, to 
isatuximab. To przeciwciało jest również 
skierowane przeciw cząsteczce CD38. 
Schemat trójlekowy z isatuximabem jest 
bardzo skuteczny w dalszych liniach lecze-
nia. To terapia dla pacjentów, którzy nie 
odpowiadają na dotychczasowe leczenie 
lenalidomidem oraz inhibitorami prote-
asomów, stosowanymi w pierwszych li-

niach leczenia oraz w przypadku kolejnych 
nawrotów choroby.

Mamy dziś dostępne nowoczesne 
pierwsze linie leczenia, nie możemy jednak 
zapominać o tym, że pacjenci w kolejnych 
liniach będą wymagali nowoczesnego, sku-
tecznego leczenia. Jeśli nie otrzymywali 
klasycznej chemioterapii, tylko nowocze-
sne leki, to będą w lepszym stanie ogól-
nym. Ich leczenie będzie jednak większym 
wyzwaniem, gdyż komórki nowotworo-
we są już po ekspozycji na nowoczesne 
terapeutyki: dlatego pacjenci powinni 
otrzymać skuteczny schemat leczenia, 
jak w przypadku isatuximabu.

Przyszłością jest też rejestracja CAR-T 
w szpiczaku plazmocytowym. Decyzje 
refundacyjne w Polsce spowodowały, że 
terapia CAR-T jest już dostępna dla cho-
rych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, 
chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. 
Sądzę, że kolejną grupą powinni być chorzy 
na szpiczaka plazmocytowego.

Priorytety na dziś to więc dostęp 
dla pacjentów do daratumumabu w 
pierwszej linii, isatuximab w kolejnych 
liniach leczenia oraz w przyszłości te-
rapia CAR-T?

Tak, ważne byłoby też uporządkowanie 
kwestii systemowych, choć jest to trudny 
problem ze względu na obecny kształt 

Szpiczak plazmocytowy
to drugi co do częstotliwości 
występowania nowotwór krwi. Co roku 
w Polsce zapada na niego około 2,5 tys. 
osób. Najczęściej jest rozpoznawany 
między 60. a 70. rokiem życia, jednak 
coraz częściej chorują też osoby 
młodsze.
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ustawy refundacyjnej. W szpiczaku wy-
jątkowo często musimy „pukać” do drzwi 
ministerstwa, gdyż refundacja nie dotyczy 
leku, tylko leku w określonym schemacie 
terapeutycznym. Np. daratumumab jest 
w Polsce dostępny (również w najbardziej 
nowoczesnej formie podskórnej), ale tylko 
w najsłabszym połączeniu; nie są zaś do-
stępne bardziej skuteczne schematy dla 
pacjentów nawrotowych oraz w pierwszej 
linii. Problem dotyczy każdego z nowocze-
snych leków – są również bardziej sku-
teczne, a niedostępne w Polsce, schematy 
z karfilzomibem.

Innym brakującym połączeniem 
jest schemat: isatuximab, pomalidomid 
i deksametazon. Jak wspominałem, więk-
szość pacjentów będzie otrzymywała le-
nalidomid: w pierwszej linii leczenia lub 
w pierwszym nawrocie, czyli stosunko-
wo wcześnie. Dlatego w kolejnych liniach 
otwiera się miejsce dla schematów, które 
nie zawierają lenalidomidu, tylko isatuxi-
mab. Isatuximab jest też bardzo skuteczny 
w połączeniu z karfilzomibem.

Naszym marzeniem byłaby możliwość 
stosowania nie tylko danego leku, ale też 
stosowania go we wszystkich zarejestro-
wanych schematach.

Isatuximab byłby ważny dla pacjen-
tów w trzeciej, czwartej linii leczenia. 

Jaki jest ich stan ogólny? To bardzo 
chorzy w ciężkim stanie? Mogą nor-
malnie funkcjonować?

To chorzy, którzy mogliby normalnie 
funkcjonować. Lecząc pacjentów skutecz-
nie od pierwszej linii leczenia, coraz czę-
ściej zmieniamy im terapię, zanim dojdzie 
do progresji klinicznej choroby. Widzimy, 
że rosną parametry białkowe, pojawia się 
progresja biochemiczna i wtedy zaczy-
namy kolejną linię leczenia. To bardzo 
nowoczesne podejście, nie doprowadza 
do uszkodzenia narządowego. Wielokrot-
nie informuję pacjenta, że ma progresję 

choroby, a on mówi, że tego nie odczuwa. 
Zależy nam właśnie na tym, żeby już w tym 
momencie mieć możliwość zastosowania 
kolejnej linii leczenia.

Dzięki skutecznemu leczeniu szpi-
czak staje się chorobą przewlekłą?

To prawda, ale tylko wtedy, jeśli ma-
my odpowiednie leki, które pacjent może 
przyjmować, żeby kontrolować chorobę.

Odpowiednio dobrana terapia może 
sprawić, że szpiczak stanie się chorobą 
przewlekłą. Czy nowe schematy lecze-
nia, o których Pan wspominał, są już 
w zaleceniach – zarówno polskich, jak 
międzynarodowych?

Tak, znajdują się w międzynarodowych 
zaleceniach. Aktualnie wraz z ekspertami 
z Polskiej Grupy Szpiczakowej pracujemy 
nad nową wersją polskich zaleceń leczenia 
szpiczaka. Zawsze staramy się je wyważyć 
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– muszą one być realne, dostosowane do 
zmieniających się programów lekowych, 
możliwości diagnostycznych i terapeutycz-
nych w Polsce. Powinny być praktyczne, 
żeby lekarz, który sięgnie po te zalecenia, 
wiedział, jak skutecznie prowadzić pacjen-
ta. Oczywiście, nie zatrzymujemy się na 
tym, co aktualnie znajduje się w progra-
mach lekowych, gdyż nie obejmują one 
wszystkich scenariuszy. Chcemy pokazać 
te najważniejsze leki, które powinny się 
znaleźć w przyszłych programach leko-
wych, by dopełnić możliwości terapeutycz-
ne w szpiczaku plazmocytowym.

Szpiczak jest chorobą, która wymaga 
bardzo indywidualnego leczenia?

Decyzje dotyczące leczenia są podejmo-
wane indywidualnie. Nie ma dwóch takich 
samych pacjentów, którzy będą identycz-
nie szli przez kolejne linie terapii. Pacjenci 
są w różnym wieku, mają różne choroby 
współistniejące, różne ryzyko cytogene-
tyczne. W trakcie leczenia mogą pojawić się 
skutki uboczne, często musimy redukować 
dawki lub zmieniać terapię. Każdy z pacjen-
tów wytycza własną ścieżkę; ważne, żeby 
miał możliwości terapii, gdy np. pojawi się 
polineuropatia czy niewydolność nerek. 
Szpiczak plazmocytowy to choroba bardzo 
indywidualna zarówno pod względem ge-
netycznym, jak też przebiegu klinicznego, 
dlatego tak istotna jest możliwość dobie-
rania terapii indywidualnie do pacjenta. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

Chorzy, którzy otrzymują we wcześniejszych liniach 
leczenia leki immunomodulujące, inhibitory proteasomu, 
będą wymagali kolejnych linii leczenia. I tu pojawiają się 

kolejne wyzwania refundacyjne

Prof. dr hab. n. med.  
Krzysztof Giannopoulos
– kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej UM 
w Lublinie, lekarz kierujący Oddziałem Hematologicznym 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prezes stowarzyszenia 
Hematologia Nowej Generacji
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Dlaczego wczesna diagnostyka i do-
stęp do optymalnego leczenia są tak 
ważne u pacjentów ze szpiczakiem 
o charakterze opornym i nawrotowym?

Szpiczak wedle aktualnych kryteriów 
rozpoznawania jest chorobą aktywną, wy-
magającą leczenia. Mamy dane kliniczne 
mówiące o tym, że w przypadku szpiczaka 
plazmocytowego, podobnie jak w większo-
ści nowotworów, w przypadku rozpozna-
nia choroby na wczesnym etapie rokowa-
nie jest lepsze. Natomiast jeśli szpiczak 
zostanie wykryty u pacjenta w trybie ra-
tunkowym, czyli dopiero wtedy, gdy trafi 
on do szpitala na izbę przyjęć z poważny-
mi zmianami (powikłaniami szpiczaka), 
wskazującymi na uszkodzenia narządowe, 
czyli niedokrwistość, zdarzenia kostne, 
złamania patologiczne, niewydolność ne-
rek lub zaburzenia krzepnięcia np. zwią-
zane z nadlepkością, to wtedy rokowanie 
dla chorego jest bardzo złe – tylko połowa 
pacjentów przeżywa rok. W momencie 
gdy pacjent jest diagnozowany w trybie 
rutynowym, w poradni hematologicznej, 
wówczas wykonywane są badania, wykryte 
zostaje białko monoklonalne, a następnie 
wykonywana jest biopsja szpiku wykazu-
jąca naciek plazmocytów. Wówczas roko-
wanie dla tego pacjenta jest dużo lepsze 
– powyżej 70 proc. przeżywa pierwszy rok. 
Jak widać, czas ma ogromne znaczenie 
w odniesieniu do rozpoznania szpiczaka.

Jeśli chodzi o leczenie pacjentów z na-
wrotem, to w ostatnich latach również 
w tej kwestii nasze podejście bardzo się 
zmieniło z korzyścią dla pacjentów. O ile 
wcześniej można było brać pod uwagę 
pewne opóźnienie w rozpoczynaniu le-
czenia chorych z nawrotem, bo u części 
z nich nawrót miał formę przewlekłą, to 
obecnie rozpoczynamy leczenie kolejnej 
linii wcześnie, już opierając się na diagno-
styce markerów białkowych. To znaczy że 
jeśli parametry białkowe wskazują na pro-
gresję choroby, to są one wskazaniem do 
rozpoczęcia leczenia po to, by nie doszło 
do uszkodzeń narządowych u pacjenta. 
Dzięki takiemu nowoczesnemu podej-
ściu do leczenia pacjenci nie wymagają 
hospitalizacji podczas wprowadzania ko-
lejnych linii leczenia. A to dlatego że nie 
mają objawów klinicznych, takich jak np. 
niedokrwistość wymagająca transfuzji 
lub pogorszenie funkcji nerek, gdy ko-
nieczne jest zastosowanie odpowiedniego 
leczenia – u części chorych nawet dia-

– rozmowa Z PROF. KRZYSZTOFEM GIANNOPOULOSEM, 
kierownikiem Zakładu Hematoonkologii 

Doświadczalnej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie

Pacjenci 
wysokiego ryzyka
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liz. Także podejście do leczenia chorych 
na szpiczaka rzeczywiście się zmieniło 
w kontekście rozpoznania choroby. Jeśli 
chodzi o pierwszą linię leczenia, to jest 
to bardzo ważne, żeby rozpoznanie było 
postawione wcześnie, wówczas leczenie 
jest znacząco skuteczniejsze. Ale również 
w trakcie dalszej terapii zależy nam, żeby 
nie opóźniać włączania u pacjenta kolej-
nych linii leczenia.

Jakie jest znaczenie diagnostyki 
pod kątem wysokiego ryzyka cyto-
genetycznego i doboru odpowiedniej 
terapii u pacjentów z opornym i/lub 
nawrotowym szpiczakiem? Jak dużo 
jest takich pacjentów?

Wrócę do roli czasu w rozpoznaniu 
choroby, który jest szczególnie istotny dla 
pacjentów wysokiego ryzyka cytogenetycz-
nego. Dla nich szybka, wnikliwa diagnosty-
ka ma ogromne znaczenie. U pacjentów 
mających niekorzystne zmiany genetyczne 
choroba szybciej postępuje i rokowania 
są gorsze. Jeżeli nie będą leczeni, prędzej 
będzie u nich dochodziło do uszkodzeń na-
rządów. U większość pacjentów z szybko 
postępującą chorobą jest ona rozpoznawana 
w trybie ratunkowym, w tym niekorzyst-
nym wariancie. U chorych z nawrotami 
jest podobnie − szybko wdrożone leczenie, 
podawanie kolejnych jego linii bez zbęd-
nej zwłoki, skutkuje poprawą, co przejawia 
się uzyskaniem i wydłużaniem czasu bez 
objawów choroby. Stąd też konieczność 
optymalizacji każdego etapu leczenia. We 
wszystkich jego liniach, zaczynając od 
pierwszej, powinniśmy podawać pacjentom 
optymalne dostępne terapie. Mamy w Pol-
sce program lekowy, który już uwzględnia 
leczenie chorych z ryzykiem cytogenetycz-
nym od pierwszej linii leczenia.

Chorzy ze szpiczakiem o wysokim ry-
zyku cytogenetycznym stanowią co naj-
mniej 20 proc. wszystkich pacjentów. Nie 
znamy ich dokładnej liczby, bo nadal zda-
rzają się pacjenci, u których badania cyto-
genetyczne niestety nie są wykonywane.

Jak się przedstawia sytuacja pacjen-
tów nawrotowych i stosowania u nich 
kolejnych linii leczenia?

Jeśli chodzi o pacjentów z nawrotem 
choroby, to mamy duży problem. Chodzi 
o to, że w programie lekowym jest do-
stępne dla pacjentów z grupy wysokiego 
ryzyka cytogenetycznego bardzo sku-
teczne leczenie schematem trójlekowym: 
iksazomib, lenalidomid i deksametazon. 
Niestety zapisy programowe pozwalają 
na zastosowanie tego leczenia dopiero 
od trzeciej linii.

Jako grupa ekspertów w ramach Pol-
skiej Grupy Szpiczakowej opiniowaliśmy 
do ministra zdrowia prośbę, żeby przesu-
nąć możliwość stosowania tej nowocze-
snej terapii u pacjentów z nawrotowym 
szpiczakiem plazmocytowym już od dru-
giej linii leczenia, czyli żeby pacjent już po 
pierwszym nawrocie mógł otrzymać le-
czenie optymalne. Ta optymalność polega 
na tym, że cechą iksazomibu dowiedzioną 
w badaniach klinicznych jest niwelowanie 
negatywnego ryzyka cytogenetycznego. 
I jest to pewna unikalna cecha tego sche-
matu trójlekowego − wykazano, że tak 
samo skutecznie działa on u pacjentów 
standardowego ryzyka, jak i u pacjentów 
wysokiego ryzyka. W większości przy-
padków chorób nowotworowych wysokie 
ryzyko nawrotów łączy się z gorszą odpo-
wiedzią na leczenie pomimo stosowania 
nowoczesnych terapii. A tu, w omawianej 
terapii, wyjątkowo jest inaczej.

Program lekowy B.54 jest komplek-
sowy, ale wymaga pewnych modyfikacji 
pod kątem optymalnego wykorzystania 
leków. I liczymy na zmianę w tym progra-
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mie, tak żeby był w sposób kompleksowy 
dostosowany do potrzeb pacjentów, żeby 
mieli oni rzeczywiście możliwość leczenia 
nowoczesnego.

Wiemy, że ten schemat trójlekowy jest 
również bardzo skuteczny u pacjentów 
standardowego ryzyka zachorowania na 
szpiczaka. Myślę, że wprowadzenie go do 
powszechnego stosowania dla wszystkich 
chorych ze szpiczakiem to kwestia dal-
szej przyszłości. Program lekowy, który 
obecnie obowiązuje, nie uwzględnia sze-
rokiego stosowania omawianej terapii 
trójlekowej. Natomiast myślę, że jest 
możliwe przesunięcie terapii z iksazo-
mibem z trzeciej linii leczenia do dru-
giej. Jest to pożądane przez środowisko 
medyczne, a przed wszystkim potrzebne 
pacjentom.

Jak forma leczenia miałaby szan-
sę poprawić opiekę nad pacjentami 
i przyczynić się do poprawy jakości 
ich życia?

Terapia, o której mówimy, jest doust-
ną formą leczenia. I jest to kolejny ele-
ment, niezwykle ważny, zapewniający 
jej skuteczność. Realia są takie, że mamy 
ograniczenia w hematologii, myślę o ogra-
niczeniach kadrowych, o problemach z do-
stępnością do łóżek hematologicznych, bo 
jednak są kolejki do oddziałów hemato-
logicznych. I znów powraca początkowy 
wątek naszej rozmowy: kwestia czasu. 
W momencie gdy pacjent może dostać 
leczenie doustne, a nie w szpitalu w po-
staci wlewów dożylnych, to nie zajmuje 
on miejsca osobom wymagającym hospi-
talizacji, zwalniając dla nich przestrzeń 
diagnostyczną i terapeutyczną. Jest to 
ogromnie ważne w przypadku ograniczo-
nych zasobów, którymi obecnie dysponu-
jemy. Terapia doustna z całą pewnością 
poprawia jakość życia pacjentów. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Prof. dr hab. n. med.  
Krzysztof Giannopoulos
– kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej UM 
w Lublinie, lekarz kierujący Oddziałem Hematologicznym 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prezes stowarzyszenia 
Hematologia Nowej Generacji

Rozmawiała AGNIESZKA FEDORCZYK

Pewną unikalną cechą schematu trójlekowego 
jest to, że działa tak samo skutecznie u pacjentów 

standardowego ryzyka i pacjentów wysokiego ryzyka 
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NEUROLOGIA  STWARDNIENIE ROZSIANE 

Jakie miejsce w strategii dla polskiej neurologii zaj-
muje stwardnienie rozsiane i w jakim kierunku podążają 
prace związane z wdrażaniem założeń nakreślonych 
w strategii?

SM stanowi jeden z sześciu działów opisanych w strate-
gii neurologii, a więc jest to jedna z najważniejszych grup 
chorobowych. Reprezentuje schorzenia demielinizacyj-
ne i dotyczy bardzo szczególnej grupy pacjentów, gdyż 
najwięcej zachorowań następuje między 20. a 40. rokiem 
życia. Stąd tak ważne miejsce na całej długiej liście różnych 
schorzeń układu nerwowego. Propozycja systemu opieki 
neurologicznej nad chorymi z SM jest zunifikowana, uni-
wersalna również dla pozostałych dziedzin neurologii. Cho-
dzi o stworzenie systemu opieki opartego na regionalnych 
centrach doskonałości, które są zsieciowane z mniejszymi 
ośrodkami szpitalnymi i ambulatoryjnymi. W ramach tych 
centrów widzimy miejsce dla specjalistycznych poradni 
o podwyższonym stopniu specjalizacji – mogłyby pełnić 
funkcję właśnie tego docelowego miejsca dla pacjentów, 
gdzie finalizowano by diagnozę. Pacjent byłby kierowany 
z poradni neurologicznych ogólnych, które z kolei sta-
nowią bardzo dużą grupę podmiotów neurologicznych 
w kraju i bardzo blisko współpracują z ośrodkami podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Widzimy taki łańcuch, ścieżkę 
diagnostyczną, terapeutyczną – pacjent, który ma jakieś 
podejrzenie objawowe, trafia szybko na izbę przyjęć szpi-
tala lub do poradni neurologicznej ogólnej, w zależności 
od charakteru i nasilenia objawów. Tam następuje decyzja 
o wykonaniu badań diagnostycznych, takich jak badania 
obrazujące, np. rezonans magnetyczny, a następnie kiero-
wany jest do odpowiedniej placówki w celu postawienia 
diagnozy: może to być oddział neurologiczny lub poradnia 
specjalistyczna neurologiczna profilowana na choroby de-
mielinizacyjne. Takie poradnie powinny być wyposażone 
w poszerzone pakiety badań diagnostycznych, które wy-
konuje się obecnie w warunkach szpitalnych. Przyspieszy 
to i ułatwi diagnostykę, ale również odciąży szpitale, które 
obecnie przeżywają prawdziwe oblężenie.

Czy w kwestii diagnostyki w przychodniach lekarza 
rodzinnego coś należy poprawić?

Zdecydowanie tak. Wiemy, że lekarze rodzinni mają 
bardzo ograniczone możliwości diagnostyczne. Kierują 
pacjentów do poradni neurologicznych, które de facto 
przez system są postrzegane jako poradnie ogólne. Du-
że placówki przyszpitalne są tak samo traktowane jak te 

Lekarze rodzinni mają  
ograniczone możliwości 
diagnostyczne. Kierują 

pacjentów do ogólnych poradni 
neurologicznych
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działające w terenie: to jest bolączka na-
szego systemu. Co z tego, że są uwolnione 
porady, konsultacje, jeśli możliwości dia-
gnostyczne w tych poradniach, szczególnie 
np. w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 
są bardzo ograniczone? Poza tym badanie 
i rozliczenie konkretnych badań są tak 
skonstruowane, że generują niepotrzebne 
wizyty. Krótko mówiąc: trzeba skierować 
pacjenta na jedną wizytę, na której będzie 
zlecone pojedyncze badanie, zinterpreto-
wać wyniki na kolejnej wizycie, a następnie 
skierować na kolejne badanie itd. To może 
trwać miesiącami.

Tymczasem pacjent czeka na dia-
gnozę...

Tak, pacjent czeka. Wiadomo, że w szpi-
talu wykonujemy serię badań, które są 
ważne i potrzebne, i mamy w krótkim cza-
sie diagnozę. Trend światowy jest taki, 
aby przenosić diagnostykę do warunków 
ambulatoryjnych. Ambulatoria muszą 
jednak mieć charakter referencyjny, być 
wyposażone w dodatkowe pakiety diagno-
styczne, żeby to miało sens. Na tę chwilę 

– jak wspomniałem – uwolnione są wizy-
ty ambulatoryjne, ale nie jest to poparte 
diagnostyką. Pochłaniamy środki na same 
wizyty, które mają ograniczone możliwości 
postawienia finalnej diagnozy. Chyba że 
dotyczy to błahych objawów neurologicz-
nych, a nie poważniejszych schorzeń.

W ciągu tych kilkunastu lat zmieniło 
się postrzeganie stwardnienia rozsia-
nego zarówno przez samego pacjenta, 
jak i społeczeństwo. Jak pan profesor 
– z perspektywy klinicysty – ocenia ten 
niewątpliwy postęp, który dokonał się 
w leczeniu SM w Polsce?

Rzeczywiście, jesteśmy świadkami wiel-
kiej rewolucji. Widać ogromne postępy, 
co wynika głównie z dostępności nowych 
metod terapii. Również diagnostyka jest 
tutaj bardzo ważna, aczkolwiek opiera-
my się na tych klasycznych metodach, jak 
obrazowanie rezonansu magnetyczne-

go. Ważne są też badania laboratoryjne. 
Rośnie również liczba opcji diagnostycz-
nych różnicujących choroby i to ma duże 
znaczenie.

Co do oblicza choroby i postępowania, 
jest tu ogromna zmiana i postęp. Zmieni-
ło się postrzeganie choroby: kiedyś była 
to choroba beznadziejna, z bardzo złym 
rokowaniem, bez leczenia. Pozostawiano 
pacjenta tylko na obserwacji, aby odnoto-
wać i monitorować nieuchronny postęp 
choroby. Obecnie możemy wpływać na jej 
przebieg. Mamy leki, które go modyfikują. 
Spowalniają. Niestety, nie możemy jesz-
cze mówić o wyleczeniu, o całkowitym 
zlikwidowaniu choroby, ani niestety nie 
możemy mówić o cofaniu skutków uszko-
dzenia. Bardzo ciężkie, wręcz niemożliwe 
jest cofnięcie tego, co się już uszkodziło, no 
i przywrócenie utraconych funkcji neuro-
logicznych. Z wyjątkiem rzutów chorobo-
wych, które, jak wiadomo, mają taką cechę, 
że pewne objawy się wycofują. Dzieje się to 
we wczesnej fazie choroby. Jeżeli dojdzie 
do fazy neurozwyrodnienia, to niestety, 
nie możemy tego cofnąć.   

Coraz częściej w dyskusji eksperc-
kiej pojawiają się głosy dotyczące ko-
nieczności zmiany zapisów programów 
lekowych w SM, między innymi w kwestii 
łagodzenia kryteriów przechodzenia 
z programu B.29 do programu B.46. 
W jakim kierunku powinno iść złago-
dzenie kryteriów, aby nie stracić szansy 
na skuteczne wyhamowanie choroby 
w sytuacji, gdy leki I linii nie działają 
już w pełni skutecznie?

W leczeniu SM mamy do dyspozycji 
większość terapii, które są w tej chwili za-
rejestrowane na świecie. Wciąż pojawiają 
się nowe, o nowych mechanizmach dzia-
łania lub formach podania. Pacjenci mogą 
być leczeni zaraz po postawieniu diagnozy, 
czyli wtedy, kiedy choroba dopiero się za-
czyna. Jednocześnie pokutują jednak stare 
zapisy w programie lekowym, które stały się 
już anachroniczne, nie przystają zarówno 
do rekomendacji międzynarodowych, jak 

i do ChPL, w efekcie utrudniają praktykę 
i obniżają skuteczność leczenia. Chodzi 
przede wszystkim o przejście z I na II li-
nię leczenia, czyli stwierdzenie, że leki 
standardowe, podstawowe, nie wykazują 
już skuteczności lub od początku mamy 
do czynienia z wysoko aktywną postacią 
choroby, należałoby więc jak najszybciej 
przejść na leki o wyższej skuteczności. Dru-
gi element to dopuszczanie nowych leków, 
które udowodniły skuteczność i bezpie-
czeństwo do wcześniejszego leczenia, aby 
móc dostosować leczenie do indywidualnej 
sytuacji pacjenta.

Czy kolejna lista refundacyjna to do-
bry moment, aby zmodyfikować zapisy 
programu lekowego B.46, który bez 
większych zmian obowiązuje od 2013 
roku? Czy połączenie programów leko-
wych I i II linii, które jest rekomendacją 
AOTMiT, jest według pana niezbędne? 
Jak wpłynie na pracę i liczbę ośrodków 
specjalistycznych?

Jest realne i ważne, żeby rzeczywiście 
na liście listopadowej mogły zostać nanie-
sione te zmiany. Cieszymy się, że minister-
stwo zdrowia wykazuje dużą otwartość 
na współpracę i dialog w tej sprawie. Sam 
ruch łączenia programów lub linii leczenia 
w jeden program jest jak najbardziej sen-
sowny i korzystny, dlatego że trochę uprości 
procedury. Ośrodek prowadzący terapię 
w ramach jednego programu będzie mógł 
go realizować w sposób płynny. Może to 
wpłynąć na ośrodki, które dotychczas miały 
tylko jedną linię leczenia: będą zmuszone 
do poszerzenia zakresu swoich świadczeń. 
Domyślam się, że w pojedynczych przypad-
kach może dojść do zaniechania prowadze-
nia tych programów, bo tu rzeczywiście 
trzeba się wykazać ekspertyzą, jeśli chodzi 
o przyjęcie całej grupy leków do leczenia, 
co się wiąże z odpowiedzialnością i moż-
liwością monitorowania ewentualnych 
działań niepożądanych, bezpieczeństwa. 
Może to doprowadzić do pewnych zmian, 
przetasowań w systemie opieki neurolo-
gicznej, ale raczej niewielkich.

Nie tak dawno zarejestrowano nową, 
wygodną formę stosowania natalizuma-
bu, czyli podawaną podskórnie. Obecnie 
lek w tej postaci jest w postępowaniu 
refundacyjnym. Badania kliniczne po-
twierdziły, że forma SC ma taki sam 

Pokutują stare zapisy w programie lekowym, które już 
nie przystają do rekomendacji międzynarodowych i do 

ChPL i w efekcie obniżają skuteczność leczenia
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profil bezpieczeństwa i skuteczność 
jak dotychczasowa, dożylna metoda 
podawania leku. Jakie znaczenie ma 
to dla pacjentów i jakości ich życia?

Niewątpliwie jest to bardzo dobra wia-
domość dla pacjentów, gdyż natalizumab 
należy do najsilniejszych leków, o udowod-
nionej w wieloletniej już praktyce lekarskiej 
skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa. 
Oczywiście, pod warunkiem właściwego 
monitorowania terapii. Dostępność formy 
podskórnej zmienia sytuację prowadzenia 
programów lekowych: wreszcie pacjenci 
będą mogli odetchnąć i nie będą zmuszeni 
do przychodzenia na oddziały szpitalne, 
jak dotychczas. Warto pamiętać, że lek jest 
podawany raz w miesiącu, więc dla wielu 
osób aktywnych zawodowo jest to zawsze 
jakiś dodatkowy czynnik obciążający. Ekstra 
dzień poza pracą, poza życiem rodzinnym, 
mimo wszystko spędzony w szpitalu. Po-
nadto w obecnych czasach, warunki szpi-
talne mogą też generować pewne ryzyko 
związane z infekcjami oraz duże obciążenie 
dla pracowników opieki medycznej, którzy 
muszą spędzić sporo czasu, aby przyjąć pa-
cjenta i przeprowadzić infuzję. W związku 
z tym jest to bardzo dobra wiadomość dla 
wszystkich, ale przede wszystkim ważna jest 
dostępność skutecznego leku dla pacjentów.

Jakich korzyści związanych z pod-
skórną formą natalizumabu może ocze-
kiwać system ochrony zdrowia?

Jak już częściowo wspomniałem: cho-
dzi o odbarczenie bardzo przeciążonej 
służby zdrowia. Pamiętajmy, że te comie-
sięczne podania generują hospitalizacje, 
produkowanie dokumentacji medycznej 
i ekspozycję pacjentów na różne czynniki, 
a także zatłoczenie oddziałów. To ważny 
kierunek, aby przesuwać wszelkie świad-
czenia na warunki ambulatoryjne.

Wiosną na łamach „The Lancet Neu-
rology” opublikowano wyniki badania 
fazy 3b NOVA. Oceniano w nim sku-
teczność podawania co sześć tygodni 
(Q6W) dawki 300 mg natalizumabu IV. 
Jakie są najważniejsze wnioski z tego 
badania i co będą oznaczały dla praktyki 
klinicznej?

Rzeczywiście rozszerzenie czasu pomię-
dzy kolejnymi podaniami – z 4 na 6 tygodni 
– wiązało się z utrzymaniem skuteczności 
tego leku, a więc w żaden sposób nie stra-

ciliśmy efektu terapeutycznego. Rzadsze 
podawanie leku zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia powikłań. Głównym, bardzo rzadkim, 
ale bardzo poważnym powikłaniem jest 
zespół PML (postępująca wieloognisko-
wa leukoencefalopatia), zespół związany 
z reaktywacją wirusa JC. Jest to taki stan 
zapalenia mózgu, który grozi śmiercią. 
Rzeczywiście, ryzyko maleje wraz z trochę 
rzadszym podawaniem leku, bez utraty sku-
teczności i ma to szczególnie zastosowanie 
dla pacjentów z dodatnim wynikiem JCV.

Czy rzadsze dawkowanie leku i ocze-
kiwana przez pacjentów podskórna for-
ma jego podania to przykłady, które 
wpisują się w kierunki optymalizacji 
leczenia pacjentów chorych na stward-
nienie rozsiane w przyjętej strategii pol-
skiej neurologii?

Tak, zdecydowanie. Programy lekowe 
przyjazne dla pacjenta, odbarczenie szpital-
nej służby neurologicznej, tak aby poprawić 
dostępność dla tych najbardziej potrzebu-
jących, aby bezpiecznie prowadzić kuracje 
w warunkach ambulatoryjnych. Zdecydo-
wanie jest to więc właściwy kierunek.

Nie sposób pominąć kwestii finan-
sowania świadczeń. Jakie zmiany sys-
temowe – zdaniem pana profesora jako 
praktyka oraz prezesa PTN – należało-
by wprowadzić w pierwszej kolejności?

Oczywiste jest, że określone zmiany 
w programach niosą konsekwencje bu-
dżetowe. Ruch ministerstwa powinien być 
sprzężony z reakcją lub ruchem ze strony 
NFZ. Dotychczas różnie z tym bywało. Jest 

tak, że jest zmiana w programie, ale ryczałt 
na programy lekowe pozostaje taki sam. 
Dopiero wygenerowanie nadwykonań „cią-
gnie” za sobą konieczność próśb o refunda-
cję, co wiele ośrodków blokuje. Dyrektorzy 
szpitali i podmiotów mają duże problemy 
z płynnością finansową, szczególnie w tak 
trudnych czasach jak obecnie, gdy rosną 
koszty funkcjonowania. Wyliczenia eko-
nomiczne, związane z wpływem na budżet, 
powinny się przekładać na zmiany w ry-
czałtach przydzielanych na ośrodki, które 
mają prowadzić, realizować te programy.

Liczba pacjentów wzrasta, ponieważ 
ci, którzy są leczeni, korzystają z terapii 
przez kolejne lata, i dochodzą nowi dia-
gnozowani pacjenci. W Polsce ok. 2 tys. 
osób rocznie ma stawianą diagnozę SM. 
Rokrocznie przybywa nam pacjentów, 
którzy kwalifikują się do leczenia.

Dobrą wiadomością jest to, że nie ustają 
intensywne badania naukowe, dociekania, 
jeśli chodzi o przyczyny choroby. Wszyscy 
czekamy na kolejne odkrycia, czyli leki, 
które regenerowałyby, odbudowywałyby 
uszkodzone struktury układu nerwowego. 
Poprawia się sytuacja w zakresie opieki 
kompleksowej, ale nadal jest wiele do zro-
bienia, np. jeśli chodzi o dostęp do rehabi-
litacji dla osób z zaawansowaną postacią 
choroby. Podsumowując: jako środowisko 
neurologów spodziewamy się kolejnych 
dobrych zmian w zakresie możliwości le-
czenia, ale także wdrażania założeń stra-
tegii dla polskiej neurologii. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Dostępność formy podskórnej natalizumabu zmienia 
sytuację prowadzenia programów lekowych: pacjenci 

wreszcie nie będą zmuszeni do przychodzenia  
na oddziały szpitalne, jak dotychczas

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
– kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego

Rozmawiała ANNA KOPRAS-FIJOŁEK
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W ubiegłym roku powstała tzw. biała 
księga polskiej neurologii, czyli raport 
przygotowany z inicjatywy Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego we współ-
pracy z Instytutem Zarządzania w Ochro-
nie Zdrowia Uczelni Łazarskiego: „Stan 
polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju 
w perspektywie do 2030 roku”. Czy od 
opublikowania tego raportu sytuacja się 
zmieniła? Jakie są najważniejsze postu-
laty środowiska neurologów?

Sytuacja zmieniła się o tyle, że powstała 
Krajowa Rada ds. Neurologii, która podej-
muje prace nad poszczególnymi proble-
mami w neurologii; wśród nich jest także 
padaczka. Aktualnie trwają prace mające na 
celu sformułowanie postulatów zmian w po-
szczególnych dziedzinach w nawiązaniu do 
głównych założeń Raportu i opracowanej 
Strategii Neurologii.

Jeśli chodzi o wdrożenie, to niestety na 
razie nie nastąpiły istotne zmiany w syste-
mie opieki neurologicznej. Mamy nadzieję, 
że prace Rady oraz wypracowana strategia 
finalnie doprowadzą do uznania neurolo-
gii za dziedzinę priorytetową, zostanie to 
wpisane do dokumentów rządowych, co 
spowoduje, że za deklaracjami pójdą też 
czyny i faktycznie dojdzie do istotnych 
zmian strukturalnych w systemie opieki 
neurologicznej.

Jedną z najczęściej występujących 
chorób neurologicznych jest padaczka. 
Jakie grupy osób są najbardziej na nią 
narażone? Kto najczęściej choruje?

Padaczka to jedna z najczęstszych po-
ważnych chorób neurologicznych, dotyczy 
ok. 1 proc. populacji, biorąc pod uwagę cały 
okres życia. Dotyczy różnych grup wieko-
wych, są jednak dwa „szczyty” zapadalności. 
Pierwszy to okres noworodkowy, dziecięcy, 
a drugi to wiek starszy, po 60. roku życia. 
Wynika to z dominacji udziału różnych 
czynników etiologicznych. W przypadku 
dzieci są to zaburzenia wrodzone, dziedzicz-
ne i uszkodzenia okołoporodowe mózgu 
oraz zaburzenia metaboliczne. Z kolei 
w starszym wieku wzrasta liczba uszko-
dzeń mózgu, co jest związane z przebytymi 
udarami, urazami i guzami mózgu.

Jednak zachorować na padaczkę moż-
na w każdym wieku?

Tak, każdy z nas ma też ryzyko przebycia 
ostrych napadów drgawkowych, nie jest to 

jednak równoznaczne z padaczką. Napa-
dy drgawkowe mogą być sprowokowane 
czynnikami toksycznymi, metabolicznymi. 
Jednak w każdym wieku może również roz-
winąć się padaczka definiowana jako spon-
taniczna predyspozycja do nawracających 
zaburzeń neuronalnych, z synchronicznymi 
wyładowaniami w obrębie neuronów.

Są osoby, które mają tylko pojedyncze 
napady padaczkowe albo nawet tylko 
jeden epizod w życiu...

O padaczce mówimy, gdy napady się 
powtarzają, nawracają. Jednakże nowa 
definicja padaczki dopuszcza postawienie 
diagnozy po pierwszym w życiu napadzie, 
ale wówczas gdy istnieje wysokie ryzyko 
nawrotów ze względu na znaną etiologię 
padaczki, np. guz mózgu lub ciężki uraz. To 
może być podstawa do rozpoczęcia leczenia.

Czy padaczka zawsze musi przebie-
gać z napadem drgawek?

Nie, mamy wiele typów napadów; można 
je podzielić na drgawkowe i niedrgawkowe. 
Napady niedrgawkowe dotyczą zaburzeń 
stanów świadomości, przytomności, nie 
muszą przebiegać z drgawkami. Z reguły 
epizody niedrgawkowe mają charakter ogni-
skowy – są generowane z wybranych okolic 
mózgu, zwykle okolic płata skroniowego, 
dlatego dochodzi do pewnych zaburzeń 
zachowania, świadomości, a nie pojawiają 
się drgawki. Inny typ to napady nieświado-
mości, szczególnie u dzieci jako przykład 
padaczki uogólnionej.

Jak wygląda w Polsce leczenie osób 
chorych na padaczkę? Czy dostęp do 
leków jest optymalny?

W ostatnich trzech dekadach dokonał 
się ogromny postęp w diagnostyce i lecze-
niu padaczki. Nowoczesne leki pozwalają 
pacjentom na normalne życie osobiste, 
społeczne i zawodowe. W Polsce gene-
ralnie jest dość dobry dostęp do leków, 

Nadzieja 
dla pacjentów 
z lekoopornością

Rozmowa z PROF. KONRADEM REJDAKIEM, prezesem 
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
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większość z nich to generyki; są tanie, 
szeroko stosowane. Jednak mimo dostęp-
ności leków 20-30 proc. pacjentów ma 
lekooporność, czyli nie reaguje co najmniej 
na dwie próby terapeutyczne, dobrze do-
brane i tolerowane przez chorego. Dlatego 
nadal konieczne jest poszukiwanie nowych 
leków; cieszymy się z każdej nowości, jest 
ona oczekiwana, gdyż daje szansę grupie 

osób nieodpowiadających na leczenie na 
uniknięcie napadów padaczki.

Problemem w Polsce jest również lecze-
nie operacyjne padaczki lekoopornej; nie 
mamy stworzonego systemu diagnostyki 
i kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Le-
czenie operacyjne jest wskazane, jeśli znamy 
ewidentną przyczynę strukturalną i wiemy, 
że ona wywołuje napady padaczki, np. guz 
mózgu. Jest to bezwzględne wskazanie do 
usunięcia go. Takie operacje oczywiście są 
wykonywane w ośrodkach neurochirur-
gicznych i to bardzo dobrze funkcjonuje 
w naszym kraju. Z drugiej strony mamy 
przypadki lekoopornej padaczki, związanej 
z innymi subtelnymi zmianami struktural-
nymi w mózgu, jak np. stwardnienie hipo-
kampa: to taki stan chorobowy, w którym 
dochodzi do strukturalnych zmian w płacie 
skroniowym. Powoduje to nawroty napa-
dów, często niereagujące na leczenie. To 
też wskazanie do leczenia operacyjnego, ale 
wymaga kompleksowej, trudnej diagnostyki. 
I właśnie w takich przypadkach potrzebny 
jest cały system diagnostyki przedoperacyj-
nej, co niestety u nas formalnie nie istnieje. 
Skuteczne leczenie operacyjne przynosi 
duże oszczędności dla systemu, redukując 
konieczność wieloletniej farmakoterapii, 
a przede wszystkim daje szansę na nor-
malne życie, bez napadów padaczkowych. 
Oczywiście dotyczy to podgrupy pacjentów, 
którzy spełniają kryteria wskazań do ope-
racji. Pozostali pacjenci muszą korzystać 
z farmakoterapii i/ lub technik stymula-
cyjnych mózgu.

20-30 proc. pacjentów z padaczką 
lekooporną – to dość duża grupa. Czy są 

na horyzoncie nowe leki, będące nadzieją 
dla tych chorych?

Padaczka lekooporna stanowi wielki 
problem medyczny i społeczny. Zjawisko 
lekooporności nadal pozostaje wielkim wy-
zwaniem dla neurologii. Chorzy na padaczkę 
lekooporną mają silne poczucie osamotnie-
nia, wyobcowania. Przeżywają lęk przed 
kolejnym napadem padaczkowym. Pomimo 

wprowadzenia nowoczesnych leków u części 
chorych nie udaje się uzyskać trwałej kon-
troli napadów padaczkowych. Szacuje się, że 
w Polsce jest ok. 400 tys. pacjentów chorych 
na padaczkę, z czego 20-30 proc. wykazuje 
lekooporność: to duża grupa – musimy szu-
kać dla nich nowych opcji terapeutycznych.

Pojawiają się nowe leki, które mogą się 
okazać skuteczne dla tej grupy pacjentów. 
Obecnie nowością jest cenobamat, który 
wykazuje się ciekawym profilem farmako-
kinetycznym. U pacjentów stosujących ten 
lek stwierdzono istotnie wyższe wskaźniki 
odpowiedzi na leczenie, a dla pacjentów naj-
ważniejszym efektem działania jest uwol-
nienie się od napadów padaczkowych. Ten 
lek to ważny kandydat do włączenia go do 
systemu refundacyjnego w Polsce. Dla części 
pacjentów byłaby to nadzieja – w sytuacji, 
gdy już wcześniej przyjmowali wiele leków, 
które nie działały. To ważna i oczekiwana 
opcja dla chorych.

W „białej księdze” neurologii była 
również mowa o konieczności stworzenia 
wielostopniowej opieki neurologicznej: 
miały powstać specjalne poradnie dla 
chorych z padaczką. Czy jest szansa na 
ich pojawienie się?

Niestety, do tej pory nie pojawiły się żad-
ne nowości, jeśli chodzi o rozwiązania sys-
temowe. Chcielibyśmy, żeby wyodrębniono 
w systemie poradnie o podwyższonym stop-
niu specjalizacji obok tych istniejących, czyli 
poradni neurologicznych ogólnych. Wów-
czas te nowo wyodrębnione profilowane na 
padaczkę mogłyby przyjmować pacjentów 
podejrzanych o padaczkę i wymagających 
dokładnej diagnostyki, jak również prowa-
dzić trudnych pacjentów lekoopornych. 
Stworzenie takich poradni to rozwiązanie, 
które miałoby szansę „odbarczyć” szpitale 
– obecnie to szpitale są najbardziej przecią-
żone w systemie, jeśli chodzi o diagnostykę 
padaczki i opiekę nad trudnymi pacjentami. 
Jeżeli Ministerstwo chce zmniejszyć liczbę 
świadczeń szpitalnych, to muszą się pojawić 
tego typu zmiany – wprowadzenie poradni 
o wyższym stopniu specjalności. Na razie 
system traktuje wszystkie poradnie jedna-
kowo – zarówno te ogólne neurologiczne, 
jak i poradnie przyszpitalne. Nie spełnia to 
oczekiwań ani lekarzy neurologów, ani pa-
cjentów, gdyż wszystkie poradnie są wypo-
sażone dokładnie w takie same możliwości 
diagnostyczne: bardzo ograniczone.

Pacjent z padaczką – zwłaszcza z pa-
daczką lekooporną – powinien trafiać 
do takiej wyspecjalizowanej poradni?

Oczywiście, dlatego że będzie miał do-
stęp do poszerzonego pakietu diagnostycz-
nego, będzie leczony przez lekarza, który 
na co dzień zajmuje się leczeniem padacz-
ki, a nie wszystkimi chorobami neurolo-
gicznymi. W każdej dziedzinie medycyny 
następuje rozwój podspecjalności, jest to 
naturalne w obecnych czasach. Neurologia 
jest bardzo szeroką dziedziną medycyny, 
jest w niej wiele grup chorobowych, które 
wymagają bardzo specyficznego i bardzo 
specjalistycznego postępowania. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała KATARZYNA PINKOSZ

W Polsce jest ok. 400 tys. pacjentów chorych na 
padaczkę. 20-30 proc. wykazuje lekooporność. Musimy 

szukać dla nich nowych opcji terapeutycznych

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
– kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego
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W Polsce od trzech lat pacjenci 
z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) 
mają dostęp do skutecznej terapii nusi-
nersenem w ramach programu lekowego 
B102. Jak przebiega jego realizacja?

Program leczenia nusinersenem pa-
cjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni od 
początku był szeroko otwarty dla wszyst-
kich chorych z SMA, niezależnie od wieku, 
stanu pacjenta, postaci choroby oraz innych 
czynników modyfikujących jej przebieg, jak 
np. liczba kopii genu SMN2. W pierwszych 
miesiącach realizacji programu do leczenia 
kwalifikowano ponad 250 chorych kwar-
talnie, ponieważ włączano do niego nie 
tylko pacjentów nowo zdiagnozowanych, 
ale także tych, którzy chorowali już długo 
i czekali na pierwszą możliwość leczenia. 
Obecnie w programie jest leczonych ponad 
800 chorych w ponad 30 szpitalach w Pol-
sce. Ostatnio włączani pacjenci to nowo 
rozpoznani, coraz częściej w ramach pro-
gramu badań przesiewowych noworodków.

Czy u wszystkich chorych, niezależ-
nie od stopnia zaawansowania choroby, 
leczenie jest skuteczne?

Program zawiera jasną definicję sku-
teczności leczenia: jest nią co najmniej za-
hamowanie progresji choroby, mierzone 
w specjalnych skalach. Do tej pory z powo-
du stwierdzenia nieskuteczności leczenia 
nie wykluczono z terapii żadnego pacjen-
ta, co oznacza, że u wszystkich osiągnięto 
przynajmniej stabilizację. Aż u ok. 90 proc. 
pacjentów stwierdzono poprawę wyniku 
badania w skalach oceniających sprawność 
ruchową. Z programu wyłączono stu pa-
cjentów przede wszystkim z powodu wybo-
ru innej terapii (badanie kliniczne, program 
wczesnego dostępu). W mniejszym odsetku 
zostali wyłączeni pacjenci, dla których le-
czenie było bardzo utrudnione z uwagi na 
drogę podania leku – nakłucie lędźwiowe. 
Może ono być bardzo skomplikowane dla 
chorych z zaawansowaną skoliozą, która 
jest w SMA częstym objawem.

Czy w innych krajach europejskich 
omawiana terapia jest równie szeroko 
dostępna co w Polsce?

Dostępność do leczenia SMA w różnych 
krajach Europy nieco się różni, ale najczę-
ściej jest coraz lepsza. Największe trudności 
dotyczą pacjentów dorosłych, którzy nie we 
wszystkich krajach są obejmowani terapią. 
Trzeba też zaznaczyć, że w coraz większej 
liczbie krajów są dostępne wszystkie trzy 
zarejestrowane dla SMA leki, a nie tylko 
nusinersen.

Dlaczego lek podawany jest w stałej 
dawce i nie zwiększa się jej wraz z przy-
rostem masy ciała?

Faktycznie, nusinersen podawany jest 
w stałej dawce 12 mg. Trwa jednak badanie 
kliniczne oceniające skuteczność i bez-
pieczeństwo wyższej dawki. Podawanie 
stałej dawki wynika przede wszystkim 
z uwarunkowań biologicznych komórek, 
na które lek ma działać, czyli motoneu-
ronów rdzenia kręgowego. Są to komórki, 

których liczba nie rośnie wraz ze wzrostem 
ciała po urodzeniu. W wyniku choroby ko-
mórki te przedwcześnie obumierają. Poda-
nie nusinersenu ma na celu uchronienie 
motoneuronów rdzenia kręgowego przed 
przedwczesną śmiercią.

Jak dostęp do leczenia i programu 
badań przesiewowych noworodków 
w kierunku SMA zmienił perspektywę 
leczenia pacjentów w naszym kraju?

Polska jest jedynym krajem, w któ-
rym badania przesiewowe noworodków 
w kierunku SMA są powszechne i wyko-
nywane ze środków publicznych. W coraz 
większej liczbie państw istnieją podobne 
programy, często jednak ograniczone lub 
pilotażowe albo finansowane z innych źró-
deł. Programy przesiewowe pozwalają na 
rozpoznanie SMA u większości pacjentów 
przed wystąpieniem pierwszych objawów 
choroby. Leczenie rozpoczęte w takiej fa-
zie daje ogromne szanse na uchronienie 
pacjenta przed wystąpieniem objawów, 

Szansa na prawidłowy rozwój
Rozmowa z PROF. KATARZYNĄ KOTULSKĄ-JÓŹWIAK, przewodniczącą Zespołu 
Koordynacyjnego do spraw Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni
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a więc stwarza szansę na prawidłowy roz-
wój ruchowy dziecka. Nawet wówczas, gdy 
objawy wystąpią, są one łagodniejsze i nie 
prowadzą do znacznej niepełnosprawności 
ani poważnych powikłań choroby, w tym 
niewydolności oddechowej. Przypomnijmy, 
że przed erą leczenia najczęstsza, wczesna 
postać SMA wiązała się z ryzykiem śmierci 

lub konieczności stosowania wentylacji 
mechanicznej u ponad 90 proc. chorych 
przed ukończeniem drugiego roku życia.

Co o podaniu leku, zanim wystąpią 
objawy SMA, mówią badania kliniczne 
NURTURE?

Badania kliniczne, w tym badanie 
NURTURE, w którym u dzieci przed wy-
stąpieniem objawów podawano nusinersen, 
wykazało po raz pierwszy, że możliwe jest 
zapobieżenie wystąpieniu objawów SMA 
i zapewnienie dziecku prawidłowego roz-
woju. W badaniu tym dzieci otrzymywały 
leczenie od ok. 20. doby życia. Obecnie po-
nad 90 proc. z nich chodzi ze wsparciem, 
a ponad 80 proc. uzyskało maksymalny 
możliwy wynik w skali oceniającej funkcje 
ruchowe (CHOP INTEND). W programie 
leczenia nusinersenem w Polsce dzieci 
zdiagnozowane w przedobjawowej fazie 
choroby otrzymują lek jeszcze wcześniej, 
bo w 15.-16. dniu życia. Obserwowane u nich 
wyniki są na razie wczesne, gdyż program 
badań przesiewowych noworodków objął 
całą Polskę dopiero kilka miesięcy temu, 
jednak już teraz widać, że znakomita więk-
szość dzieci rozwija się zgodnie z normą.

Jak dostęp do terapii nusinersenem 
wpływa na perspektywę życia pacjentów 
i ich bliskich?

Leczenie, zwłaszcza dostępne dla pa-
cjentów w przedobjawowej fazie choroby, 
zmienia perspektywę myślenia o SMA jako 
o bardzo ciężkiej, postępującej, a często 
śmiertelnej chorobie. Obecnie można te-
go uniknąć, a niemal wszystkie dzieci od-
powiednio wcześnie leczone mają szansę 
żyć bez jakichkolwiek objawów choroby. 

W naturalnym przebiegu SMA większość 
pacjentów już od wczesnego dzieciństwa 
wymagała stałej opieki z uwagi na nie-
możność poruszania się, samodzielnego 
jedzenia i, w najcięższych przypadkach, 
oddychania. W tej chwili z rodzicami no-
wo zdiagnozowanych dzieci rozmawiamy 
przede wszystkim o terapii, a nie o tych 

zagrażających życiu powikłaniach, respi-
ratorze czy żywieniu przez sondę lub PEG.

W czasopiśmie „European Journal 
of Pediatric Neurology” pojawiły się 
w czerwcu po raz pierwszy dane do-
tyczące leczenia nusinersenem grupy 
pediatrycznej w Polsce. Proszę omówić 
te wyniki.

Podsumowaliśmy wyniki leczenia 
w Polsce nusinersenem 298 dzieci, które 
otrzymywały lek co najmniej przez rok. 
Z tego powodu analiza ta nie obejmuje 
dzieci leczonych przedobjawowo – przed 
wprowadzeniem programu przesiewowego 
noworodków takich pacjentów w zasadzie 
nie mieliśmy; było kilkoro rodzeństwa 
młodszego chorych na SMA, diagnozowa-
ne prenatalnie. Dominowały dzieci z SMA 
typu 1, czyli najcięższą postacią choroby, 
i dzieci w zaawansowanych stadiach cho-
roby. Mimo tych czynników, które znaczą-
co mogły obniżać skuteczność leczenia, 
stwierdziliśmy znaczną średnią poprawę 
w skali CHOP INTEND – aż o 8,9 punktu. 
Żaden pacjent nie przerwał terapii z uwagi 
na jej nieskuteczność. Najlepsze wyniki 
uzyskiwaliśmy u dzieci młodszych i kró-
cej chorujących, czyli na wcześniejszych 
etapach rozwoju objawów.

Czy refundacja nusinersenu otworzy-
ła drogę dla innych terapii w leczeniu 
chorób rzadkich?

Rzeczywiście program leczenia cho-
rych z SMA odmienił całkowicie roko-
wanie w tej chorobie. Podkreślmy, że 
znaczenie ma nie tylko skuteczność le-
ku, ale także jego dostępność, a przede 
wszystkim wczesna diagnoza. Tę zapew-
niają program przesiewowy oraz szeroko 
zakrojone działania edukacyjne, zwięk-
szające świadomość i wiedzę na temat 
SMA, co pozwala wcześnie diagnozować 
także pacjentów objawowych, nieobjętych 
badaniami przesiewowymi, lub takich, 
u których typ mutacji nie jest wykrywa-
ny w badaniu przesiewowym. Przez do-
stępność leku rozumiem nie tylko jego 
refundację, ale także zaangażowanie się w 
leczenie wielu szpitali w Polsce, poświęce-
nie personelu medycznego, który dokłada 
wszelkich starań, aby pacjent z rozpozna-
niem SMA nie czekał na terapię. Warto 
także wspomnieć, że zarówno badania 
kliniczne, jak i program przesiewowy były 
poprzedzone żmudnymi badaniami pro-
wadzącymi do wykrycia przyczyny choro-
by i dokładnego opisania jej naturalnego 
przebiegu. Pozwoliło to na wskazanie nie 
tylko drogi leczenia, ale także wyznacze-
nie mierników jego skuteczności. Takie 
badania w chorobach rzadkich są wyjąt-
kowo trudne, pracochłonne i kosztowne, 
m.in. z uwagi na niewielkie grupy chorych 
i trudności w opracowaniach statystycz-
nych, ale także ze względu na mniejsze 
zainteresowanie firm farmaceutycznych. 
Obecnie trwa bardzo wiele badań nauko-
wych i klinicznych w chorobach rzadkich. 
Jestem przekonana, że przykład SMA nie 
będzie odosobniony i podobne możliwości 
otworzą się także dla pacjentów z innymi 
chorobami rzadkimi. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozmawiała AGNIESZKA FEDORCZYK

Program leczenia chorych z SMA całkowicie odmienił 
rokowanie w tej chorobie. Znaczenie ma skuteczność 

leku, a także jego dostępność i wczesna diagnoza

Prof. dr hab. n med.  
Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
– przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia 
Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni, kierownik Kliniki 
Neurologii i Epileptologii IP – Centrum Zdrowia Dziecka
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Rozmowa z PROF. TOMASZEM 

BANASIEWICZEM, kierownikiem 
Kliniki Chirurgii Ogólnej, 

Endokrynologicznej i Onkologii 
Gastroenterologicznej UM 

w Poznaniu

Trudne 
do leczenia 
przetoki

W Polsce na chorobę Leśniowskiego-
-Crohna choruje nawet do 30-40 tys. 
osób, jednak wciąż stanowi ona zagadkę 
dla lekarzy i pacjentów.

To prawda. Trudno stwierdzić jedno-
znacznie, jakie ma podłoże. Częściowo wy-
nika z przyczyn środowiskowych, genetycz-
nych, z pewnej indywidualnej tendencji, 
na którą wpływają nasza dieta, mikrobiota 
jelitowa, tryb życia, stres oraz czynniki 
zewnętrzne – jak np. palenie papierosów. 
Niestety, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
u kogo ta choroba się rozwinie i jaki będzie 
miała przebieg.

Czym charakteryzuje się to schorze-
nie i pod jakimi postaciami występuje?

Sama choroba polega na zaburzeniu 
naturalnych mechanizmów regulujących 
w obrębie przewodu pokarmowego. Wy-
różniamy dwie postaci choroby: brzusz-
ną, gdy cały proces tworzy się w jelitach, 
oraz okołoodbytniczą, czyli przetokową. 
U niektórych pacjentów występuje tylko 
pierwsza postać, u innych druga. Zdarza się 
też, że obie występują jednocześnie. Ciężko 
prognozować, u kogo te postaci się rozwiną. 
Więcej wiemy o przebiegu przetok i możli-
wościach ich leczenia.

To znaczy?
Przetoki okołoodbytnicze są dużo trud-

niejszymi w leczeniu niż samoistne, które 

też powstają – głównie u osób z otyłością 
i innymi chorobami współistniejącymi, 
np. cukrzycą. To złożony proces tkanko-
wy, który często prowadzi do rozległej de-
strukcji, a więc niszczenia tkanek. Przetoki 
trudno się goją. Stanowią punkt wyjścia do 
kolejnych zmian ropnych w okolicy około-
odbytniczej. I mają też często od początku 
charakter przetok złożonych, kilkukana-
łowych z wieloma ujściami. Cała okolica 
szybko zostaje zmieniona zapalnie, co daje 
wiele dolegliwości. Problemem jest to, że 
postępowanie z pacjentami w momencie 
pojawienia się pierwszych przetok jest czę-
sto niewystarczająco efektywne.

Dlaczego tak się dzieje?
Często przetoki nie są odpowiednio dre-

nowane ani oczyszczane. Pacjenci boją się 
chirurgicznych nacięć, często trudno im 
trafić do właściwego specjalisty, niektórzy 
chirurdzy też obawiają się działań zabiego-
wych w tej grupie chorych i nie decydują się 
na nacięcie albo oczyszczenie ropnia będą-
cego często początkiem przetoki. W wielu 
znanych przypadkach ciężkość choroby 
wynika z tego, że postępowanie medyczne 
jest mocno spóźnione, niewłaściwe albo 
mało efektywne.

Przetoki okołoodbytnicze w chorobie 
Leśniowskiego-Crohna są rzadkie, ale 
dotyczą głównie osób młodych.

To prawda, dotykają pacjentów w wieku 
20-30 lat, a nawet nastolatków. To osoby 
szczupłe, bez chorób współistniejących. 
W przypadku osób młodych, u których wy-
stępują niepokojące objawy, czas odgrywa 
ogromną rolę. Leczenie jest tym skutecz-
niejsze, im szybciej dokonamy diagnozy. Tu 
warto zaznaczyć, że dysponujemy wieloma 
metodami leczenia na wczesnym etapie 
choroby. Z przykrością jednak muszę stwier-
dzić, że w chorobach zapalnych jelit, zarów-
no w postaci przetokowej, jak i brzusznej, 
mamy duże opóźnienie – od momentu poja-
wienia się choroby do momentu rozpoczęcia 
leczenia mija nieraz kilka lat.

Z czego to wynika?
Pacjenci błąkają się od lekarza do leka-

rza z problemem, nie ma zdecydowanych 
działań w kierunku właściwej diagnostyki, 
poszerzenia jej, wyjaśnienia sprawy i wejścia 
z leczeniem efektywnym, przywracającym 
pacjenta do sprawności. Młodzi ludzie czę-
sto przez chorobę są wyrwani z codziennych 
aktywności studenckich lub zawodowych.

Jakie dolegliwości towarzyszą cho-
robie?

To nie tylko ból brzucha, ale także zabu-
rzenia czynnościowe – biegunki, zaburzenia 
wchłaniania, lęk przed nietrzymaniem stol-
ca, a w efekcie – strach przed wychodzeniem 
z domu. W postaci przetokowej może się Z

D
JĘ

C
IA

: 1
2

3
R

F



65WRZESIEŃ 2022

Rozmawiała AGNIESZKA 
SZCZEPAŃSKA

CHOROBY LUDZI MŁODYCH  CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

pojawiać popuszczanie stolca. Dolegliwości 
są na tyle bolesne, że zdarza się, iż pacjenci 
podczas wizyty u lekarza nie są w stanie 
usiąść na krześle. Co gorsza, mówią, że czują 
się tak już od roku lub dwóch lat. 

Które metody leczenia są najskutecz-
niejsze?

Prowadzimy leczenie skojarzone – pa-
cjenta równolegle musi prowadzić chirurg 
i gastroenterolog. Chirurg – ponieważ prze-
toki należy oczyścić, by nie tworzyły się głę-
bokie ropnie, które są nie tylko zagrożeniem 
dla pacjenta, lecz także uniemożliwiają 
skuteczne leczenie. Po drenażu ropni stan 
zapalny wyraźnie się zmniejsza. Dawniej 
od razu wycinano przetoki, ale teraz nie do-
konujemy tak radykalnych kroków. Drenaż 
jest przepustką do dalszego etapu leczenia.

To znaczy?
Leczymy biologicznie, farmakologicz-

nie, wspomagająco stosujemy też komorę 
hiperbaryczną. To świetna metoda, która 
bardzo pobudza gojenie tkanek. Stosujemy 
też żywienie immunomodulujące, które 
sprzyja zwalczaniu przyczyn stanu zapalne-
go i nabywaniu tolerancji immunologicznej 
oraz przyspiesza proces gojenia. Oprócz tego 
dysponujemy lekami nowej generacji, które 
dają szanse na wyleczenie przetok przez 
odtworzenie tkanki pierwotnej – w miej-
scu przetoki po leczeniu pojawia się tkanka 
własna, która tę przetokę zamyka.

Coraz częściej słyszymy o stosowaniu 
z dużym powodzeniem komórek macie-
rzystych w leczeniu pacjentów z przeto-
kami okołoodbytniczymi. To przełom.

Przetoki u chorych na Leśniowskiego-
-Crohna to tkanka, która nie chce się goić, 
ma tendencję do powstawania zmian sep-
tycznych, zapalnych. Nawet jeśli gojenie 
przebiega powoli, to tworzą się blizny, co 
z założenia prowadzi do dysfunkcji. Nato-
miast komórka macierzysta wprowadzona 
do odpowiednio oczyszczonego przez chi-
rurga kanału działa nie tak, jak wydawało 
się wcześniej – czyli na zasadzie kleju lub 
wypełniacza, ale jak koktajl biologiczny. 
Wspomniane komórki mają zdolność duże-
go wpływu na proces zapalny w tkankach, 
wybalansowania między procesami odpor-
ności komórkowej, walki z patogenami a go-
jeniem się tkanek. Z jednej strony komórki 
macierzyste mogą częściowo same prze-

kształcać się w komórki tkankowe, z drugiej 
– wydzielają wiele substancji pobudzających 
namnażanie podziałów komórkowych zdro-
wych komórek organizmu. To nowa jakość 
w leczeniu.

A czy są to leki ogólnodostępne i re-
fundowane?

Niestety, nie są refundowane. To leki 
trudno dostępne, bo komórki macierzyste 
jako preparaty zaawansowane wymagają od-
powiedniego przygotowania. W przypadku 
przetok w chorobie Leśniowskiego-Crohna 
komórki macierzyste, które zarejestrowane 
są jako leki i stosowane w Polsce, trafiają 
jedynie do dwóch ośrodków.

Dlaczego więcej placówek ich nie 
stosuje?

Klinika, w której pracuję, oraz ośrodek 
prof. Adama Dzikiego w Brzezinach przeszły 
proces weryfikacji, wykazując, że stosowanie 
tych komórek będzie zgodne z zasadami. 
To preparaty, które działają świetnie, ale 
trzeba je podać zgodnie ze ściśle określo-
nym protokołem i restrykcyjnymi zasadami 
stosowania. Dramatem pacjentów jest to, 
że wiele ośrodków w Polsce nie prowadzi 
leczenia przetok, ponieważ to procedury 
niełatwe i niestety bardzo kiepsko finan-
sowe. Ponieważ szpitale muszą poszukiwać 
oszczędności i ich sytuacja finansowa jest 
zazwyczaj kiepska, obserwujemy selekcję 
tych procedur, które są dobrze opłacane, 
co odbija się na pacjentach ze „źle wyce-
nionymi” chorobami. Siłą rzeczy mają oni 
utrudniony dostęp do fachowej pomocy. Dla 
wielu ośrodków leczenie przetok doodbyt-
niczych jest po prostu nieopłacalne. Samo 
leczenie przetok jest poza tym wycenione 
przez NFZ poniżej kosztów, a podawanie 
komórek macierzystych w żadnym katalogu 
refundacji nie istnieje.

Co można zrobić, by usprawnić proces 
skutecznego leczeniu pacjentów?

To sytuacja złożona. Gdybyśmy mogli 
realnie wykorzystać wspomniane metody 
i stworzyć prężne ośrodki z zespołami chi-
rurgiczno-gastroenterologicznymi, skutecz-
ność leczenia byłaby całkiem niezła, choć 
wciąż nierefundowana. To ogromny kłopot, 
bo są szpitale, które leczą chorych kosztem 
swojego bilansu finansowego.

Potrzebna jest nam sieć specjalistycz-
nych ośrodków w całej Polsce?

Według moich szacunków wystarczyło-
by 5-6 ośrodków w kraju, które byłyby dla 
nas dumą i wizytówką. Leczenie pacjentów 
z przetokami jest w ujęciu systemowym 
jedną z lepszych inwestycji finansowych 
– ponieważ chorują głównie ludzie młodzi 
i aktywni zawodowo. Jeśli ich wyleczymy, 
jest ogromna szansa, że wrócą do normal-
nego funkcjonowania. Teraz mają związane 
ręce. Niejednokrotnie, latami szukając po-
mocy, są skazani na zwolnienia lekarskie, 
renty, popadają w ubóstwo, a co za tym idzie 
– wykluczenie społeczne. Brak rzetelnego fi-
nansowania tych procedur kończy się zatem 
nieporównywalnie większymi nakładami.

Polska ma ogromne sukcesy na polu 
leczenia przetok.

Zdecydowanie. Nadmienię, że kilkanaście 
lat temu zaczęliśmy jako jedni z pierwszych 
na świecie leczyć przetoki za pomocą terapii 
podciśnieniowej. Dopóki jednak nie będziemy 
mieć refundacji leków nowej generacji, nie bę-
dziemy mogli na szerszą skalę leczyć pacjen-
tów za pomocą komórek macierzystych. Mamy 
wiedzę i świetnych specjalistów, ale brakuje 
nam wsparcia systemowego. A przecież przy 
szybkiej diagnostyce i odpowiedniemu lecze-
niu szansa na wyleczenie wynosi 60-70 proc. 
Może się to wydaje mało, ale jeszcze dekadę 
temu było to zaledwie 30 proc. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Prof. dr hab. n. med.  
Tomasz Banasiewicz
– kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
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prowadzenie Programu „Leki 
75+” miało być sposobem 
na poprawę dostępu osób 
starszych do farmakoterapii. 

Przypomnijmy: program działa od wrze-
śnia 2016 roku i przewiduje, że osobom 
po ukończeniu 75. roku życia przysługują 
bezpłatne leki wskazane w odrębnym 
wykazie. W lipcu 2022 roku znajdowały 
się na nim 2052 pozycje obejmujące 178 
substancji czynnych w 83 grupach limi-
towych. Z danych ministerstwa zdrowia 
wynika, że w 2021 roku z projektu „Leki 
75+” skorzystało 2,5 mln seniorów, choć 
w Polsce jest ich o milion więcej.

Nie ulega wątpliwości, że liczba osób 
w wieku senioralnym będzie w Polsce ro-
sła. Wskaźniki demograficzne nie pozo-
stawiają żadnych złudzeń w tym zakresie.

– Nie będzie poprawy sytuacji seniorów 
bez większych inwestycji. Wzrost liczby 
osób starszych wymusza zwiększenie na-
kładów. Więcej trzeba będzie wydać na 
leczenie, więc i więcej na leki. Odpowie-
dzialne państwo musi się liczyć z rozbudo-
wą całego aparatu opiekuńczego. Jesteśmy 
to winni naszym seniorom – mówi prof. 
Piotr Błędowski, dziekan Kolegium Eko-
nomiczno-Społecznego Szkoły Głównej 
Handlowej.

SENIORÓW BĘDZIE PRZYBYWAĆ 
I BĘDĄ POTRZEBOWAĆ CORAZ 
WIĘCEJ LEKÓW
Z danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika wyraźnie, że liczba osób 
starszych w Polsce dynamicznie rośnie. 
Seniorów w wieku 75+ jest około 3,5 mln, 
a osób po 60. r.ż. prawie 10 mln.

– Kolejnych kilka milionów Polaków 
osiągnie wiek senioralny w ciągu najbliż-
szych lat. Niestety polski system ochrony 

zdrowia i opieki społecznej nie jest dziś 
w ogóle gotowy na profilaktykę ani leczenie 
skierowane do tak licznej populacji. Trzeba 
pamiętać, że na to wszystko nakłada się 
jeszcze kwestia wielolekowości. Nawet co 
trzeci pacjent po 65. roku życia zażywa po-
wyżej pięciu leków – mówi prof. Katarzyna 
Wieczorowska-Tobis, kierownik Katedry 
i  Kliniki Medycyny Paliatywnej UM w Po-

znaniu, członek Zespołu ds. opieki zdrowot-
nej dla osób starszych przy ministrze zdro-
wia i przewodnicząca Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Zażywanie pięciu, a czasem nawet dzie-
sięciu leków dziennie przez seniorów spra-
wia, że wydają oni na nie znaczną część 
swojego domowego budżetu. Jeśli zacznie 
im brakować pieniędzy, przestaną je brać.

70 plus zamiast… 75 plus
Program „Leki 75+” poprawił sytuację seniorów. Zwiększył dostęp 

do leków i pozwolił na obniżenie kosztów terapii. Jak jednak twierdzi 
Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”, SENIORZY NIE ZACZYNAJĄ SIĘ 

PO 75. ROKU ŻYCIA. CZY JEST ZATEM SZANSA NA ROZSZERZENIE GRUPY 

uprawnionych do darmowych leków o populację 70+?
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SYSTEM OCHRONY ZDROWIA  LEKI DLA SENIORÓW

JAK TO WYGLĄDA W EUROPIE
Polski program refundacji leków dla se-
niorów w porównaniu z podobnymi w Eu-
ropie plasuje granicę wieku dość wysoko. 
W Wielkiej Brytanii prawo do bezpłatnych 
leków przysługuje osobom powyżej 60. 
r.ż., we Francji po 65 r.ż. (dla pacjentów 
przewlekle chorych).

Z kolei w Niemczech mamy do czynie-
nia z progami dopłat do zakupu produktów 
leczniczych, po przekroczeniu tych pro-
gów wszystkie leki kupowane przez osoby 

w wieku podeszłym w następnym roku 
kalendarzowym są wydawane bezpłatnie, 
a seniorzy inni niż cierpiący na choroby 
przewlekłe płacą proporcjonalnie do ceny 
leku, ale nie więcej niż 10 proc.

Jeszcze inaczej jest w systemie estoń-
skim. Tam osoby powyżej 63. roku życia 
uzyskują refundację leków na poziomie 
90 proc. Muszą jednak doliczyć do tego 

koszt opłaty ryczałtowej (za każdy lek 
2,5 euro).

W Czechach progi refundacji zależą od 
poziomu wydatków. Seniorzy powyżej 70. 
roku życia nie ponoszą żadnych kosztów, 
jeśli wydadzą na leki powyżej 500 koron 
czeskich, a po 65. roku życia – powyżej 
tysiąca koron.

BEZPŁATNE LEKI NAPRAWDĘ 
POMAGAJĄ SENIOROM
Trzeba przyznać, że bez programu „Leki 
75+” sytuacja ekonomiczna seniorów by-

łaby dużo gorsza. Według raportu NIK jego 
wprowadzenie poprawiło dostęp seniorów 
do leków i zdecydowanie obniżyło wydatki 
na nie. Wyniki przeprowadzonego wśród 
seniorów badania wskazały, że 61 proc. 
ankietowanych odnotowało spadek mie-
sięcznych wydatków na realizację recept. 
Oszczędności u ponad połowy responden-
tów nie przekraczały 50 zł w skali miesiąca, 
ale już ponad jedna czwarta ankietowanych 
seniorów wskazała na obniżenie wydatków 
oscylujące w granicach od 50 do 100 zł.

– Kłopot w tym, że seniorzy nie zaczy-
nają się po ukończeniu 75. roku życia – mó-
wi Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes 
Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. 
– W ostatnim półroczu docierają do nas 
setki sygnałów, że członkowie organizacji 
zrzeszonych w Koalicji mają poważne pro-
blemy z wykupywaniem leków. Podwyżki 
cen energii, żywności i także samych leków 
pochłonęły całe ich oszczędności. Jeśli bę-
dą odchodzić od okienek aptecznych, prze-
staną się leczyć i wtedy wrócą do lekarzy 
w dużo gorszym stanie. To błędne koło, bo 
trafią do szpitali i będą generować jeszcze 
większe koszty związane z hospitalizacją.

POLSKI ŁAD: OBNIŻENIE WIEKU
W jednym z akapitów założeń Polskiego 
Ładu znajduje się zapis dotyczący dar-
mowych leków: „w związku ze skuteczno-
ścią dotychczasowego programu Leki 75+ 
(wzrastająca liczba beneficjentów i male-
jące wydatki osób powyżej 75. roku życia 

na leki) chcemy umożliwić korzystanie 
z programu osobom młodszym, a w nie-
których kategoriach leków nawet osobom 
z grupy 60+”.

– Nic więc prostszego, jak wywiązać 
się z tych obietnic – mówi Magdalena 
Osińska-Kurzywilk. – Może nie docho-
dziłoby wtedy do takich sytuacji, o których 
informują media, że ochrona jednego ze 
sklepów w Łodzi zatrzymała kobietę, któ-
ra tłumacząc się, dlaczego ukradła kilka 
serków topionych, powiedziała, że była 
głodna, a ostatnie pieniądze wydała na leki.

ZIELONE ŚWIATŁO?
O rozszerzeniu grupy uprawnionej do 
bezpłatnych leków mówił również prezes 
PiS Jarosław Kaczyński w lipcu tego roku 
w Koninie: „Pieniądze stale się zwiększa-
jące wystarczą na dobrą służbę zdrowia, 
na darmowe leki dla seniorów, i to nawet 
młodszych niż 75 lat. Krótko mówiąc: na 
to, żeby ludzie mogli się leczyć i żeby nie 
było tak, że lekarz się zastanawia, czy ten 
pacjent może kupić ten lek”.

Choć coraz więcej leków co roku trafia 
do refundacji i na bezpłatną listę leków 
dla osób 75 +, to nie ma wątpliwości, 
że części pacjentów nadal nie stać na 
wykupywanie leków. Rozszerzenie listy 
bezpłatnych leków, a także obniżenie 
wieku uprawnionych osób na osoby 70 + 
mogłoby spowodować, że więcej osób 
zrealizuje recepty. Dzięki temu będą 
lepiej leczeni, unikną powikłań i hospi-
talizacji, których koszt jest jeszcze wyż-
szy. Dobre leczenie osób starszych jest 
ważne zawsze, ale szczególnie w okresie 
epidemii COVID-19, gdyż nieoptymalne 
leczenie chorób współistniejących sta-
nowi poważny czynnik ryzyka ciężkiego 
przebiegu COVID-19. Dobre leczenie jest 
też ważne w czasie „postpandemicznego 
długu zdrowotnego” - może się przełożyć 
na zmniejszenie liczby przedwczesnych 
zgonów.  

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Tekst: JAN MATURA

Jeśli seniorzy nie będą wykupywać leków, przestaną 
się leczyć i wrócą do lekarzy w dużo gorszym stanie. 
Trafią do szpitali i będą generować większe koszty
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Krystyna Wechmann
prezes Polskiej Koalicji Pacjentów 
Onkologicznych

się ostatnio dobre wiadomości o skutecz-
nych lekach w trójujemnym podtypie 
tego nowotworu. Nowe terapie czeka-
ją na wprowadzenie też we wczesnym 
HER2-pozytywnym raku piersi. Oczeku-
jemy też na nowe leki w przypadku raka 
pęcherza moczowego, prostaty i endo-
metrium. Cieszymy się z wprowadzenia 
na ostatniej liście refundacyjnej nowych 
leków w ostrej białaczce szpikowej – to 
bardzo nowoczesne leki, na które czeka-
li klinicyści i pacjenci. Niezaspokojone 
potrzeby są jednak jeszcze m.in. w prze-
wlekłej białaczce limfocytowej oraz szpi-
czaku plazmocytowym. Cieszymy się jed-
nak z tego, że bardzo wiele nowych leków 
wchodzi do refundacji dzięki bardzo do-
brej współpracy ministerstwa zdrowia 
z ekspertami i pacjentami, a także dzięki 
efektywnym negocjacjom ministra Ma-
cieja Miłkowskiego z producentami.

Najpilniejszą zmianą – na dziś – jest 
poprawa dostępności do diagnostyki: 
genetycznej, molekularnej, ale również 
patomorfologicznej. W przypadku celo-
wanego, bardzo drogiego leczenia, o jakie 
się staramy, niezbędna jest szczegółowa 
diagnostyka, by dobrze dobrać leczenie 
do pacjenta, gdyż tylko wtedy może ono 
być skuteczne.

Czekamy też na zmiany organizacyjne, 
na cancer unity, w których chory będzie 
otoczony kompleksową opieką: od mo-
mentu podejrzenia nowotworu, przez 
proces diagnostyczny, leczenie, po reha-
bilitację, a pomoc będzie obejmowała też 
opiekę psychologiczną – nad pacjentem 
i jego rodziną.

Jeśli chodzi o niezaspokojone potrze-
by lekowe, to jest ich wciąż sporo, choć 
wiele nowych terapii staje się dostęp-
nych. W przypadku raka piersi pojawiły Z
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Organizacje pacjenckie „łatają” dziury w systemie ochrony zdrowia, 
są dla pacjentów koordynatorami, doradzają, gdzie się diagnozować 

i leczyć, walczą o poprawę leczenia i zmiany organizacyjne. 
Przypominają, że w centrum wszelkich zmian w systemie ochrony 

zdrowia powinien być chory

Chory musi być 
w centrum uwagi
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SYSTEM OCHRONY ZDROWIA  OKIEM PACJENTA

Katarzyna Lisowska
stowarzyszenie Hematoonkologiczni

W Polsce chorych na nowotwory krwi 
z  roku na  rok przybywa. Trafiający 
do szpitala często są w bardzo złym sta-
nie. Ostatnie trzy lata to był bardzo ciężki 
czas dla wszystkich pacjentów w Polsce. 
Obecnie w dobie wojny w Ukrainie sy-
tuacja wszystkich pacjentów (polskich 
i ukraińskich) bywa także ciężka i bar-
dzo skomplikowana. Polskim pacjentom 
hematookologicznym potrzebnych jest 
sporo zmian. Mamy nadzieję, że będą 
trafiali do referencyjnych ośrodków, że 
lekarze rodzinni będą czujniejsi i zaczną 
szybciej podejrzewać schorzenia hemato-
onkologiczne, a ścieżka pacjenta będzie 
dość szybka i skoordynowana, zwłaszcza 
w przypadku chorób agresywnych, takich 
jak ostra białaczka szpikowa.

Choroby krwi należą do tzw. chorób 
rzadkich. Często chorych jest od kilku 
do kilkuset w Polsce. Jako stowarzyszenie 
staramy się reprezentować w Polsce wła-
śnie takie małe grupy chorych pacjentów.

Pacjent hematoonkologiczny to osoba, 
która musi się zmagać z trudną, niespo-
dziewaną diagnozą, z ciężką chorobą. 
Niestety, oprócz tego wciąż muszą się 
zastanawiać: dlaczego w jednym ośrod-
ku mogą być wykonywane badania dia-
gnostyczne, a w drugim nie? Dlaczego 
w jednym szpitalu są programy lekowe, 
a w drugim nie? Dlaczego jedni dostają 
leki w ramach procedury RDTL, a inni 
nie? Dlaczego proces refundacyjny leków 
w Polsce trwa tak długo? Tych „dlaczego” 
jest sporo.

Mamy nadzieję, że będzie ich coraz 
mniej, że w drugim półroczu nasi pacjenci 
sukcesywnie będą otrzymywali także dostęp 
do nowoczesnych refundowanych terapii.

Anna Śliwińska
prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków

Sytuacja pacjentów diabetologicznych 
w Polsce w ostatnich latach zdecydo-
wanie się poprawia dzięki dobrym de-
cyzjom ministerstwa zdrowia. Obecnie 
najważniejszymi wyzwaniami pozostają: 
w miarę możliwości wyrównanie dostępu 
do nowoczesnych insulin, których refun-
dacja nie obejmuje jednakowo wszystkich 
pacjentów; rozszerzenie dostępu do no-
woczesnych leków w cukrzycy typu 2, 
jakimi są flozyny i inkretyny (kryteria 
refundacyjne przed wrześniem br. po-
zostawały bardzo wąskie, jednak dzięki 
planowanemu od września ich rozszerze-
niu sytuacja bardzo mocno się poprawi).

Kolejne wyzwania to rozszerzenie re-
fundacji nowoczesnych systemów do mo-
nitorowania glikemii – dzięki lipcowemu 
projektowi rozporządzenia MZ w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych wydawa-
nych na zlecenie już niedługo systemy 
do  monitorowania glikemii metodą 
skanowania staną się ogólnie dostępne 
dla bardzo szerokiej grupy pacjentów, 
co cieszy; wyzwaniem pozostaje dostęp 
do innych systemów do ciągłego monito-
rowania glikemii, w tym tych współdzia-
łających z pompami insulinowymi, oraz 
dostęp do samych pomp insulinowych, 

których refundacja kończy się na 26. 
roku życia.

Osobnymi problemami pozostaje le-
czenie zespołu stopy cukrzycowej (Pol-
ska ma jeden z najwyższych w Europie 
wskaźników amputacji kończyn dolnych 
z powodu cukrzycy) oraz edukacja diabe-
tologiczna, której nadal bardzo brakuje, 
a bez której nawet najlepsze leczenie nie 
będzie nigdy w pełni skuteczne.

Nie zapominajmy też, że w naszym 
kraju szacunkowo od 500 tysięcy do mi-
liona osób cierpi na cukrzycę niezdiagno-
zowaną, co samo w sobie jest wyzwaniem, 
gdyż nieleczona cukrzyca powoduje 
ogromne szkody w organizmie człowieka 
i przyczynia się do pogorszenia ogólnego 
stanu zdrowia.

Aleksandra Rudnicka
rzeczniczka Stowarzyszenia na rzecz 
Walki z Chorobami Nowotworowymi 
„Sanitas”

W profilaktyce nowotworów priorytetem 
są szczepienia przeciwko wirusowi HPV 
dla dziewcząt. W diagnostyce – zarówno 
onkologicznej, jak i hematoonkologicznej 
– pora na rozporządzenia, które pozwolą 
na wprowadzenie wielogenowych paneli 
badań molekularnych NGS, co umożliwi 
szybkie rozpoczęcie leczenia za pomocą 
innowacyjnych terapii. W chirurgii on-
kologicznej i kompleksowym leczeniu no-
wotworów oczekujemy na kolejne zmiany, 
które szeroko otworzą drzwi do powstawa-
nia kolejnych breast cancer unitów oraz 
na powołanie lung cancer unitów.
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W programach lekowych potrzebne 
są jeszcze takie „wisienki na torcie”, jak 
kolejne terapie celowane oraz podwójna 
immunoterapia skojarzona w pierwszej 
linii raka płuca czy terapia  inhibitorem 
kinazy Brutona w pierwszej linii dla pa-
cjentów z PBL, a także kolejna, czwarta 
już linia dla chorych na szpiczaka. Ko-
nieczną potrzebą jest stworzenie progra-
mu dla chorych na raka pęcherza, którzy 
dotąd nie mają nic poza chemioterapią 
i leczeniem paliatywnym. Nadzieją dla 
pacjentów z MDS jest lek uwalniający 
od transfuzji. Na terapię radioligandową 
czekają pacjenci z guzami neuroendo-
krynnymi. Pacjentki z potrójnie ujem-
nym rakiem piersi liczą na refundację 
skutecznych terapii w ich wskazaniu.

W sprawach systemowych pilne jest 
uruchomienie środków z Funduszu Me-
dycznego i zmiany w Ratunkowym Do-
stępie do Technologii Lekowych, a także 
rozpoczęcie prac nad ustawą o transfu-
zjologii, która może wiele zmienić w he-
matoonkologii. Niecierpliwie czekamy 
też na wyniki pilotażu Krajowej Sieci 
Onkologicznej.

Anna Kupiecka
prezes fundacji OnkoCafe 
– Razem Lepiej

Największym wyzwaniem z punktu wi-
dzenia pacjentów od wielu lat pozostaje 
dostępność świadczeń oraz możliwość 
leczenia odpowiadającego aktualnej wie-
dzy medycznej. Nie inaczej będzie w nad-
chodzących miesiącach. Mamy nadzieję, 

że dzięki zwiększaniu nakładów publicz-
nych na ochronę zdrowia rząd zastanowi 
się nad działaniami skracającymi kolejki 
do poradni. Pacjenci onkologiczni często 
zaczynają swoją drogę diagnostyczną poza 
monoprofilowymi szpitalami specjalizują-
cymi się w leczeniu nowotworów. Ponadto 
liczymy na to, że poprawi się dostępność 
diagnostyki: obecnie czas oczekiwania 
na wynik badań obrazowych oraz pato-
morfologicznych bardzo utrudnia wdro-
żenie skutecznego leczenia.

Trzymamy kciuki za utrzymanie 
tempa zwiększania dostępności do sku-
tecznych i bezpiecznych terapii. Po raz 
pierwszy w historii skierowano na ten cel 
znaczące dodatkowe środki. Musimy je 
wykorzystać mądrze, lecz również szyb-
ko, ponieważ nie wszystkie „białe plamy” 
leczenia zostały uzupełnione.

Aleksandra Wilk
koordynator sekcji Rak Płuca 
fundacji To Się Leczy

Rak płuca powoli zaczyna być leczony 
jako choroba przewlekła. Jednak by uzy-

skać taki efekt i poprawić wyniki przeży-
walności pacjentów, potrzebna jest jak 
najwcześniejsza i szybka diagnostyka. 
Potrzeba pilnych zmian systemowych 
w tym kierunku, aby jak najbardziej zop-
tymalizować ten proces, np. rozszerze-
nie katalogu świadczeń o kompleksowe 
profilowanie genomowe wykonywane 
niezależnie od stopnia zaawansowania 
choroby, zmiany w programie lekowym, 
egzekwowanie standaryzacji badań pa-
tomorfologicznych, wprowadzenie wa-
runku wykonania odpowiedniej diagno-
styki molekularnej, zanim rozpocznie 
się leczenie.

W ostatnich latach nastąpił przełom 
w dostępie do nowoczesnych terapii. Po-
woli zbliżamy się do standardów euro-
pejskich, ale nadal mamy luki w dostępie 
do leków przynoszących udowodnione 
klinicznie korzyści chorym. Duża grupa 
pacjentów z rakiem niedrobnokomór-
kowym płuca czeka na wprowadzenie 
w pierwszej linii leczenia podwójnej im-
munoterapii niwolumabem i ipilimuma-
bem, skojarzonej ze zmniejszoną liczbą 
cykli chemioterapii. Przy aktualnych pro-
blemach z diagnostyką ważne jest to, że 
terapię tę można stosować niezależnie 
od poziomu ekspresji PD-L1.

Przełom w medycynie zaowocował 
pojawieniem się wielu nowych cząste-
czek skutecznych w leczeniu rzadkich 
mutacji w raku płuca. Chorzy czekają 
na możliwość leczenia w przypadku tych 
rzadkich mutacji, np. w genach KRAS, 
ROS1, NTRK, RET. Wyrównanie dostępu 
do odpowiednio szybkiej ścieżki diagno-
styczno-terapeutycznej i poprawę sytu-
acji pacjentów z rakiem płuca w Polsce 
powinny przynieść długo wyczekiwane 
lung cancer unity, na które z niecierpli-
wością czekają zarówno pacjenci, jak 
i klinicyści. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Pacjenci wciąż muszą się zastanawiać: dlaczego 
w jednym ośrodku mogą być wykonywane badania 
diagnostyczne, a w drugim nie? Dlaczego w jednym 

szpitalu są programy lekowe, a w drugim nie? 
Dlaczego proces refundacyjny leków w Polsce trwa 

tak długo? Tych „dlaczego” jest sporo
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Zmieniamy 
życie pacjentów 
dzięki nauce
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 którą można i należy 
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