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Cele raportu
Celem raportu jest przedstawienie opinii publicznej oraz osobom i instytucjom
decydującym o kształcie szeroko rozumianej ochrony zdrowia problemu ograniczonego
dostępu polskich pacjentów do innowacji: nowych i ulepszonych technologii medycznych
służących podniesieniu skuteczności leczenia i bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawie
jakości życia. Zaprezentowana w raporcie wstępna diagnoza wskazuje, że ograniczenie to
jest większe niż można oczekiwać sądząc po poziomie rozwoju kraju oraz potrzebach zdrowotnych i aspiracjach modernizacyjnych polskiego społeczeństwa. Ponadto stoi w sprzeczności z deklaracjami zapisanymi w wielu dokumentach krajowych i celami nakreślonymi
w Strategii Lizbońskiej, gdzie tworzenie i wdrażanie innowacji stanowią jeden z zasadniczych celów rozwojowych Unii Europejskiej.
Problematyka innowacji nie jest w wystarczającym stopniu obecna w prowadzonych
w Polsce dyskusjach dotyczących zmian w ochronie zdrowia. System opieki zdrowotnej
boryka się z wieloma innymi problemami, które odsuwają innowacje na dalszy plan. Tymczasem nowoczesne technologie medyczne są nieodłącznym elementem współczesnej
medycyny, a myślenie o innowacjach jest kluczowe dla modernizacji opieki zdrowotnej,
poprawy stanu zdrowia i jakości życia. Nowoczesne leki i aparatura pojawiają się w Polsce
z opóźnieniem, bądź są w różnym stopniu dostępne dla pacjentów. Zdarza się, że nowe
technologie są wprowadzane bez wystarczających ocen medycznych, ﬁnansowych czy
społecznych aspektów ich stosowania. Analizy tego typu rozwijają się w Polsce zbyt wolno
i są słabo umocowane w systemie prawno-instytucjonalym. Taka sytuacja nie sprzyja
przejrzystości i racjonalności podejmowanych decyzji. Tracą na tym wszyscy: pacjenci,
lekarze i społeczeństwo. Także badania medyczne prowadzi się w Polsce w mniejszym
zakresie niż pozwala na to potencjał polskiej nauki i przemysłu medycznego i są one też
znacznie częściej inicjowane przez podmioty zagraniczne niż krajowe.
Niniejszy raport skupia się tylko na niektórych aspektach innowacji – przede wszystkim na dostępie do nowoczesnych leków oraz aparatury medycznej. Tym samym jest on
pomyślany jako wstęp do otwartej debaty na temat potrzeby i możliwości likwidacji barier
w dostępie do innowacji widzianej szerzej, a więc obejmującej nie tylko dostęp do nowych
technologii medycznych, ale także innowacje w administracji, ﬁnansowaniu, czy organizacji
pracy. Elementy te zostały w raporcie jedynie zasygnalizowane i będą stanowić przedmiot
dalszych rozważań i analiz.
Raport zawiera wiele elementów obrazujących i wyjaśniających obecny stan dostępu
do innowacyjnych terapii. Nawet jeśli uwzględnić fakt, że wartość PKB per capita w Polsce
zbliża się dopiero do 50% przeciętnego dochodu 27 krajów Unii Europejskiej, warto uświadomić sobie miejsce Polski w tworzeniu i wdrażaniu innowacji. Z tego względu sporo miejsca
poświęcono w raporcie porównaniom międzynarodowym. Paradoksalnie, właśnie w sytuacji
relatywnie niższych środków przeznaczanych na ochronę zdrowia innowacjom powinno
się poświęcać więcej uwagi. Wprawdzie na krótką metę innowacje często oznaczają koszty,
jednak w dalszej perspektywie pojawiają się korzyści, które te koszty równoważą lub je
przewyższają1. Z tego względu wdrażanie innowacji powinno stać się ważnym obszarem
decyzji politycznych, w których uwzględnia się koszty i korzyści w dłuższej perspektywie.
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Raport kończy się listą rekomendacji dla osób wpływających na kształt i przyszłość ochrony
zdrowia. Rekomendacje te ukierunkowane są na zwiększenie dostępu do innowacji w sposób
gwarantujący otwartość, profesjonalność i racjonalność podejmowanych decyzji, a także
ich społeczną percepcję i akceptację. Adresatem raportu są także pacjenci, którzy są nie
tylko beneﬁcjentami nowych technologii, ale są także coraz częściej świadomymi uczestnikami debaty publicznej w sprawach innowacji.
Raport powstał z inicjatywy Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej, skupiającej naukowców, ekspertów ds. zdrowia publicznego, przedstawicieli publicznej
i prywatnej służby zdrowia, reprezentantów organizacji skupiających pacjentów oraz producentów nowoczesnych leków i aparatury medycznej. Lista osób zaangażowanych w jego
powstanie zawarta jest na końcu raportu.

Wprowadzenie
W dyskusjach prowadzonych w ramach prac Grupy uzgodniono, że przez wdrażanie
innowacji w sektorze ochrony zdrowia rozumie się proces odkrywania, opracowywania
i udostępniania nowej i ulepszonej technologii medycznej. Proces ten powinien prowadzić
do podniesienia skuteczności leczenia i bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawy jakości życia. Innowacją są zarówno poszczególne etapy wynalazczości, jak i wdrażanie już
istniejącej technologii. Innowacyjność może występować na różnych poziomach – zarówno pojedynczej organizacji, jak i całego rynku: lokalnego, krajowego lub światowego.
W medycynie innowacje najczęściej są kojarzone z najnowszą aparaturą medyczną, nowymi metodami leczenia i diagnostyki, czy lekami nowej generacji. Innowacyjne mogą być
jednak także nowo wprowadzane zasady zarządzania placówkami ochrony zdrowia, nowe
mechanizmy jej ﬁnansowania, czy reguły i normy określające postępowanie personelu
medycznego i relacje profesjonalistów medycznych z pacjentami.
Na innowacje należy patrzeć w sposób systemowy – innowacyjny produkt lub technologia może wpływać na sposób organizacji opieki zdrowotnej, może też wymagać nowych
rozwiązań organizacyjnych lub infrastrukturalnych2. Wprowadzanie innowacji w medycynie
to proces wielowymiarowy, którego pełne zrozumienie wymaga interdyscyplinarnego podejścia, uwzględniającego jego medyczne, ekonomiczne i społeczne aspekty. Postęp w medycynie to wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości życia osób chorych i niepełnosprawnych, eliminacji niepotrzebnego cierpienia, bólu i dyskomfortu, przywracania
zdrowia nie tylko człowiekowi – jako biologicznemu organizmowi, ale człowiekowi jako
istocie psychospołecznej. Jakość przedłużanego życia jest przedmiotem coraz wyraźniejszej reﬂeksji we współczesnej medycynie w miarę upowszechniania się modelu troski
o całego człowieka, a nie tylko przedłużania żywotności jego narządów i tkanek. Innowacje
w medycynie powinny pomagać ludziom żyć i funkcjonować z chorobą, tam gdzie kompletne
wyleczenie nie jest możliwe.
Jak wskazujemy w dalszej części raportu na przykładzie leków i aparatury medycznej, dostęp polskich pacjentów do innowacji jest obecnie istotnie ograniczony. Wiąże się
to z różnorodnymi czynnikami: z niskim poziomem ﬁnansowania ochrony zdrowia niewspółmiernym do rosnących kosztów nowoczesnych technologii medycznych, wieloletnimi
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zaniedbaniami inwestycyjnymi, ale także nieefektywnym zarządzaniem, słabością zaplecza analityczno-informacyjnego i brakiem rozwiązań systemowych służących myśleniu
o ochronie zdrowia w dłuższej perspektywie.
Trwający od długiego czasu kryzys systemu opieki zdrowotnej sprawia, że otwarta
dyskusja dotycząca innowacji jest prawie nieobecna w polskiej debacie publicznej3. Tymczasem bieżące spory i trudności nie powinny przesłaniać wagi i znaczenia innowacyjności. Tym bardziej że procesy globalizacji i członkostwo w Unii Europejskiej powodują wzrost
oczekiwań społecznych dotyczących dostępności nowych technologii medycznych.
Sądzimy zatem, że problem innowacji w ochronie zdrowia powinien stać się istotnym
elementem naszej debaty publicznej. Prezentowany raport jest krokiem na drodze realizacji tak postawionego celu. Polska może i powinna inwestować w innowacje. Wymaga
to przełamania szeregu istniejących obecnie w naszym kraju barier i ograniczeń, które
blokują szerszy dostęp do nowoczesnych terapii i przez to negatywnie wpływają na sytuację
polskich pacjentów. Tym bardziej że wprowadzanie innowacji wiąże się zarówno z podniesieniem poziomu diagnostyki i leczenia, poprawą długości i jakości życia, jak i – w dłuższej perspektywie – oszczędnościami dla budżetu państwa.

I. Dlaczego nie należy unikać
innowacji w ochronie
zdrowia?
Dzięki postępom w biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii i wielu innych
dziedzinach, pojawiają się nowe możliwości stosowania osiągnięć nauki i techniki w medycynie. Medycyna staje się coraz bardziej zaawansowana technologicznie. Dostępne są
nowe metody szybkiej i dokładniejszej diagnostyki, pojawiają się skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki, dochodzi do radykalnych zmian w procesie leczenia. Tworzenie i sprawne wdrażanie nowych technologii medycznych stanowi, obok poprawy edukacji i kultury
zdrowotnej, podstawowy warunek dalszej poprawy zdrowia i jakości życia.
Technologie medyczne są dziedziną charakteryzującą się wyjątkowo szybkim postępem technicznym. W latach 90. XX wieku na całym świecie opracowywano rocznie
ponad 40 nowych substancji leczniczych. W następnej dekadzie liczba ta wprawdzie się
zmniejszyła, lecz wciąż pozostaje znaczna (24-32 substancji rocznie w latach 2001-2006)4.
Wskaźnikiem postępu technologii medycznych jest również liczba nowych wyrobów medycznych dopuszczanych do obrotu przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków
(FDA)5. W latach 2001-2007, średnio rejestrowano niemal 45 innowacyjnych wyrobów
rocznie. Pod wpływem nowych rozwiązań technicznych i pojawiania się nowych wyrobów
medycznych zmieniają się procedury medyczne, a wraz z nimi oczekiwania pacjentów, wymagania i standardy, relacje między pacjentami a profesjonalistami medycznymi, a także
struktury organizacyjne. Nowe technologie informacyjne zmieniają sposoby zarządzania
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danymi medycznymi i wymiany informacji. Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych
i komunikacyjnych staje się ważnym sposobem poprawy diagnostyki i leczenia, o czym
świadczy uznanie e-zdrowia za jeden z priorytetów Unii Europejskiej6. Globalizacja i rewolucja informacyjna sprawiają też, że zmniejszają się bariery rozprzestrzeniania innowacji
– przemysł medyczny staje się w coraz większym stopniu przemysłem globalnym.
Świadomi zachodzących zmian są przede wszystkim profesjonaliści medyczni, dla
których informacje o postępie w medycynie są codziennością i których ambicją oraz obowiązkiem jest wdrażanie do praktyki najlepszych standardów. Także pacjenci są coraz
lepiej wykształceni, mają lepszy dostęp do informacji i coraz częściej wywierają presję
na wdrażanie nowych technologii. W Polsce jest to odczuwalne w szczególny sposób.
Relatywnie niski poziom zamożności w porównaniu z innymi państwami integrującej się
Europy i niski poziom ﬁnansowania ochrony zdrowia oraz nawarstwiające się zaniedbania z poprzednich dekad sprawiają, że poczucie braku dostępu do nowoczesnych metod
leczenia jest i będzie zapewne coraz powszechniejsze. Blisko 2/3 (63%) Polaków uważa,
że metody leczenia stosowane w Polsce nie są tak nowoczesne jak w innych krajach Unii7.
W międzynarodowych badaniach sondażowych przeprowadzonych w 2005 r. w Polsce odnotowano najwyższy, wśród wszystkich 13 krajów uczestniczących w badaniu, odsetek
osób przyznających, że poziom usług medycznych w innych krajach europejskich jest
wyższy niż w ich własnym kraju8. W najbliższych latach, wraz ze wzrostem zamożności
i poziomu wykształcenia oraz częstszymi kontaktami z instytucjami opieki zdrowotnej
w innych krajach zwiększą się oczekiwania co do zakresu stosowania nowych technologii
w medycynie. Wzrost oczekiwań społecznych wobec stosowanych technologii jest obserwowany na całym świecie, jednak w Polsce, ze względu na wspomniane powyżej czynniki,
są one szczególnie silnie odczuwalne.
Rozwój cywilizacyjny, coraz dłuższe trwanie życia ludzkiego i zmieniający się obraz
chorób nieustannie rodzą nowe wyzwania dla praktyki medycznej. Sprostać im może tylko
dynamiczny rozwój wiedzy medycznej i jak najpowszechniejszy dostęp do jej osiągnięć.
Poważnym wyzwaniem, które wpłynie na sytuację zdrowotną, a także na zapotrzebowanie
na nowe technologie i nowe rozwiązania organizacyjne, są zmiany demograﬁczne. Polskie
społeczeństwo, do niedawna względnie młode w porównaniu ze społeczeństwami Europy
Zachodniej, szybko się starzeje. Szacuje się, że udział osób w wieku 65 lat i wyższym
w stosunku do osób w wieku 15-65 lat w Polsce w 2050 r. przekroczy 50% i będzie jednym z najwyższych w Europie9. Zmieniająca się struktura zachorowalności starzejącej się
populacji zwiększy zapotrzebowanie na wysokiej jakości świadczenia specjalistyczne
i rehabilitacyjne oraz opiekę długookresową, wpłynie też na poziom i strukturę konsumpcji leków. Innowacje medyczne będą odgrywać znaczącą rolę w niwelowaniu negatywnych skutków tych tendencji, zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie ochrony zdrowia, jak
i szerszego kontekstu społeczno-ekonomicznego obejmującego np. rynek pracy i system
zabezpieczenia społecznego.
Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto promować innowacje w polskim
systemie ochrony zdrowia. Opieka zdrowotna jest, o czym często się zapomina, ważną
częścią gospodarki. Wpływa na jej konkurencyjność i perspektywy wzrostu. Taki kierunek
myślenia jest silnie obecny w debacie europejskiej, gdzie przedmiotem troski jest pozycja
konkurencyjna europejskiego przemysłu medycznego. Członkostwo w Unii Europejskiej
i stopniowe wdrażanie europejskich standardów w zakresie ochrony własności intelektualnej
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mogłoby sprawić, że Polska stałaby się atrakcyjnym obszarem działalności badawczo-rozwojowej, obejmującej nie tylko badania kliniczne, ale także inne etapy procesu działalności
badawczo-rozwojowej. Przez dostęp do innowacji, profesjonaliści medyczni mają szanse
podnieść swoje kompetencje i bardziej aktywnie włączać się w proces tworzenia innowacji
w Europie, oferującej coraz więcej możliwości do tego rodzaju współpracy. Polska dysponuje dużym potencjałem w tym zakresie. Świadczy o tym chociażby to, że studia na kierunku
biotechnologia, jednej z najbardziej obiecujących pod względem innowacji dziedzin wiedzy,
kończy każdego roku ok. 1300 absolwentów. Problem nie polega więc na braku potencjału,
zwłaszcza ludzi o niekiedy wybitnych kwaliﬁkacjach, lecz na braku odpowiedniej strategii,
odpowiednich instrumentów ﬁnansowania, a w konsekwencji – indywidualnych motywacji.
Wytworzenie nowej technologii w medycynie jest kosztowne. W przypadku leków szacuje się np., że średni koszt wyprodukowania i wprowadzenia na rynek nowego leku przekracza 800 mln USD10. Państwo odgrywa znaczącą rolę w rozwoju innowacji. Spora część
innowacji jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych ﬁnansowanych ze środków publicznych. Ponadto, decyzje instytucji publicznych dotyczące ﬁnansowania nowych technologii
i refundowania nowoczesnych leków stanowią ważną zachętę wpływającą na strukturę
rynków i ukierunkowującą działalność producentów sprzętu medycznego i ﬁrm farmaceutycznych. Kluczową rolę odgrywa też odpowiednia polityka dotycząca patentów, która
wyważa racje związane z nagradzaniem wartościowych innowacji, z korzyściami społecznymi, które wynikają z wolnej konkurencji. W tej sprawie toczą się obecnie w świecie ważne dyskusje, które także powinny mieć swoje odbicie w polskiej debacie publicznej.

II. Dostęp do innowacji
w Polsce – diagnoza
sytuacji ze szczególnym
uwzględnieniem leków
i infrastruktury technicznej
Pomimo stopniowego nadrabiania zaległości, większość wskaźników obrazujących
sytuację zdrowotną w Polsce wciąż odbiega od średniej w Europie Zachodniej. W Polsce
w latach 1990–2005 istotnie wydłużyła się przeciętna oczekiwana długość życia (o ponad
4 lata w całej populacji), lecz wciąż przeciętnie żyjemy o 4 lata krócej niż mieszkańcy starych krajów Unii Europejskiej. Problemem pozostaje też kwestia jakości życia. Porównania
wskaźnika przeciętnego oczekiwanego trwania życia ze wskaźnikami uwzględniającymi
jego jakość pokazują, że w dobrym zdrowiu Polak spędza przeciętnie jedynie 88% swojego życia, a pozostałe lata są „utracone” w związku z chorobami i niepełnosprawnością11.
Przeciętnie w Polsce na różnego rodzaju chorobach upływa około 12 lat życia, podczas
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gdy w starych krajach Unii Europejskiej jest to o 4 lata mniej12. Nie tylko więc Polacy żyją
krócej, ale i w gorszym stanie zdrowia. Natomiast poprawa długości życia jest głównie
wynikiem spadku umieralności na choroby układu krążenia, a ten jest efektem wielorakich czynników, w tym także tych leżących poza systemem opieki zdrowotnej, takich jak
korzystne zmiany w diecie i stylu życia Polaków.
Porównania międzynarodowe wskazują, że polski system opieki zdrowotnej ma
poważne problemy z wykonywaniem swoich zadań. Według corocznego raportu organizacji Health Consumer Powerhouse, oceniającego funkcjonowanie europejskich systemów
opieki zdrowotnej z perspektywy pacjenta, Polska znalazła się w 2007 r. na 27. miejscu,
wyprzedzając jedynie Łotwę i Bułgarię. W raporcie brano pod uwagę m.in. syntetyczne
wskaźniki ilustrujące poziom realizacji praw pacjenta, w tym prawa do informacji, czas
oczekiwania na wybrane usługi medyczne, efekty leczenia i dostępność leków.
Są w polskim systemie opieki medycznej obszary, takie np. jak kardiologia, które
dobrze prezentują się w porównaniu z innymi krajami Europy. Współczynnik śmiertelności
szpitalnej po zawale mięśnia sercowego, uważany za dobry wskaźnik jakości opieki szpitalnej, jest w Polsce niższy niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Jednak w przypadku
innych obszarów spory dystans dzieli nas nie tylko od bogatszych krajów Europy Zachodniej, ale i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wyrazistym przykładem jest rak szyjki macicy: w Polsce odsetek kobiet przeżywających 5 lat po rozpoznaniu tej choroby jest jednym
z najniższych w Europie, co świadczy o bardzo słabej efektywności zapobiegania i wczesnej diagnostyki tej choroby13. Poziom leczenia nowotworów w Polsce poprawia się, na co
wskazują wyniki badania Eurocare-414. Jednak sami onkolodzy przyznają, że z przyczyny
niedoinwestowania potencjał współczesnej onkologii nie jest w Polsce wystarczająco wykorzystywany15.
Przegląd istniejącej sytuacji w wielu obszarach funkcjonowania polskiego systemu
ochrony zdrowia prowadzi do wniosku, że dostęp polskich pacjentów do innowacji jest
poważnie ograniczony. Polska jest też, pomimo istniejącego potencjału, słabo obecna w tworzeniu innowacji. Całościowy obraz sytuacji wymagałby pogłębionych badań
obejmujących funkcjonowanie różnych elementów systemu i ich wzajemnych powiązań
widzianych z różnych perspektyw: medycznej, ekonomicznej i społecznej. W tym raporcie
skoncentrowano się na dwóch obszarach, które – w polskich warunkach – mają zasadnicze
znaczenie: innowacyjnych lekach i infrastrukturze technicznej.

Leki
Rynek leków jest tym obszarem, w którym problem ograniczonego dostępu polskich
pacjentów do nowoczesnego leczenia jest widoczny szczególnie wyraziście. W raporcie
organizacji Health Consumer Powerhouse za 2007 r. dostęp do leków w Polsce ocenia
się jako jeden z najgorszych w Europie i wskazuje się go jako jeden z ważniejszych problemów, przed którymi stoi system ochrony zdrowia w Polsce. Podobny wniosek wynika
z ostatniej analizy opracowywanej corocznie dla Europejskiej Federacji Przedstawicieli
Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń (tzw. W.A.I.T. – Waiting to Access Innovative
Therapies) oceniającej dostęp do nowowprowadzanych leków w latach 2003–2007 (do
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czerwca) na podstawie porównania różnicy czasu od momentu dopuszczenia do obrotu do
podjęcia decyzji refundacyjnych (dla Polski przyjęto, że chodzi tu o wprowadzenie na listę
leków refundowanych, bądź znalezienie się w katalogu NFZ)16. Substancje lecznicze różnią się pod względem wartości terapeutycznej i z opóźnień wprowadzania pojedynczych
leków nie należy wyciągać daleko idących wniosków17. Jednak sytuacja, w której Polska
zdecydowanie odróżnia się od innych krajów europejskich, musi niepokoić. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że liczba nowych substancji leczniczych wprowadzonych w analizowanych
latach i dostępnych dla pacjentów jest w Czechach i na Słowacji ponad 8-krotnie, a na
Węgrzech ponad 5-krotnie wyższa niż w Polsce.

Wykres 1. Struktura dostępności substancji leczniczych dla pacjentów (stan na czerwiec
2007 r.)
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Źródło: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA,
Patients W.A.I.T. Indicator Phase 8 Report, October 2007
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W niektórych przypadkach opóźnienie wprowadzania nowego leku na rynek może
się wiązać z brakiem zainteresowania producenta refundacją lub niepowodzeniem negocjacji cenowych, jednak w zdecydowanej większości przypadków jest to rezultat prowadzonej
progenerycznej polityki refundacyjnej państwa. Wprowadzenie w Polsce w 2007 i 2008 r.
na listy refundacyjne nowych innowacyjnych leków oznacza pewien krok naprzód. Nie są
to jednak zmiany wystarczające. Wciąż niezrealizowane są zapowiedzi częstszego aktualizowania list i zwiększenia przejrzystości procedur rejestracyjnych i refundacyjnych. Listy
leków refundowanych powinny się dynamicznie zmieniać. Tymczasem, w Polsce listy są
uaktualniane rzadko – rzadko też weryﬁkuje się leki obecne na liście. W rezultacie, refundowane są leki, które nie wnoszą wielkiego postępu terapeutycznego.
Polska należy do krajów o najwyższym w Europie udziale leków generycznych zarówno pod względem wartości (ok. 60%), jak i ilości (ok. 80%) sprzedawanych leków.

Wykres 2. Udział leków generycznych w rynku leków w wybranych krajach OECD (2004)
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Źródło: Pharmaceutical pricing policies in a global market, OECD, 2008, s. 62 (na podstawie danych
Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych, EGA).

Leki generyczne (odtwórcze) to odpowiedniki leków oryginalnych, wprowadzane
na rynek po wygaśnięciu ochrony patentowej leków oryginalnych. Zawierają one tę samą
substancję czynną co lek oryginalny, przez co są równie skuteczne co leki oryginalne.
Biorównoważność, czyli ocena wpływu na organizm pacjenta, jest warunkiem uzyskania
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku generycznego. Spory udział tej grupy leków
w Polsce jest spowodowany dominującą rolą leków generycznych w strukturze produkcji
krajowego sektora farmaceutycznego: ok. 2/3 sprzedawnych leków generycznych produkowanych jest w Polsce. Ważnym powodem jest też dążenie do obniżania ogólnych kosztów refundacji: cena leku generycznego to 20-80% ceny leku oryginalnego. Zaletą silnej
obecności na rynku leków generycznych jest stymulowanie konkurencji, obniżanie ceny,
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a co za tym idzie zwiększenie dostępności leków dla pacjentów. Oszczędności, jakie przynoszą leki generyczne powinny być przeznaczane na pokrywanie kosztów innych, droższych, a co za tym idzie mniej dostępnych terapii i usług medycznych oraz ﬁnansowanie
badań nad nowymi metodami terapii. Bez leków oryginalnych nie byłoby postępów w terapii – nie byłoby też leków generycznych.
Polskę wyróżnia wysoki udział kosztów leków w całkowitych wydatkach na zdrowie
(ok. 27,25%). Jednocześnie, wydatki na produkty lecznicze na 1 mieszkańca w Polsce są
jednymi z niższych w krajach OECD (248 USD PPP w 2006 r.). Jest to zaledwie połowa
wydatków ponoszonych per capita we Francji, Niemczech, Hiszpanii czy we Włoszech.
Wydatki na leki są w Polsce również znacząco niższe niż w Czechach, na Słowacji czy
na Węgrzech. Warto zwrócić uwagę na fakt, że udział wydatków publicznych w wydatkach na leki jest – w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej – bardzo niski
i wynosił w 2006 r. 38,7%, podczas gdy w innych krajach wahał się od 50% (Włochy) do
88% (Irlandia). Na Słowacji, kraju o zbliżonym do Polski poziomie wydatków całkowitych
na ochronę zdrowia, udział wydatków publicznych w całkowitych wydatkach na leki wyniósł w 2006 r. 73%.

Tabela 1. Wydatki per capita na produkty lecznicze, lata 1999–2005 (USD PPP)
w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej

Austria
w tym publiczne (%)
Czechy
w tym publiczne (%)
Dania
w tym publiczne (%)
Finlandia
w tym publiczne (%)
Francja
w tym publiczne (%)
Grecja
w tym publiczne (%)
Hiszpania
w tym publiczne (%)
Holandia
w tym publiczne (%)
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

326

339

336

373

405

413

421

449

66,3% 68,1% 69,3% 69,4% 69,1% 70,5% 70,1% 68,8%
216

229

260

285

324

345

364

349

77,3% 76,9% 75,4% 76,5% 75,6% 76,2% 75,5% 70,8%
198

209

232

264

640

666

677

704

49,5% 48,8% 48,7% 49,6% 82,3% 82,4% 82,1% 82,0%
260

273

295

325

345

382

399

389

48,8% 48,0% 49,5% 50,8% 50,4% 52,1% 52,4% 55,5%
383

419

461

491

499

524

553

564

65,3% 67,1% 67,9% 68,6% 69,1% 69,1% 69,3% 69,5%
211

254

272

301

344

393

423

438

70,1% 67,7% 75,4% 82,1% 81,7% 81,9% 87,2% 92,7%
311

327

346

381

469

484

505

533

72,7% 73,4% 73,7% 73,8% 73,3% 72,7% 72,1% 72,2%
249

273

298

325

59,0% 58,2% 58,1% 57,2%

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd
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Luksemburg
w tym publiczne (%)
Niemcy
w tym publiczne (%)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

284

280

315

318

346

364

349

bd

79,9% 81,4% 77,1% 83,3% 83,8% 84,3% 83,4%
350

363

399

bd

bd

bd

w tym publiczne (%)

bd

bd

bd

Portugalia

bd

337

361

w tym publiczne (%)

bd

Słowacja

204

Szwecja
w tym publiczne (%)

440

492

500

208

227

239

236

248

38,5% 40,5% 36,4% 38,1% 38,7%
386

390

418

439

451

56,4% 56,8% 56,5% 57,9% 58,1% 57,6% 55,7%
205

226

272

305

332

360

389

76,0% 82,4% 82,7% 84,6% 82,6% 76,2% 73,6% 73,0%
295

316

350

379

389

410

412

426

70,5% 69,9% 62,6% 62,5% 62,2% 61,0% 60,4% 59,4%

Węgry

bd

bd

w tym publiczne (%)

bd

bd

Włochy

415

452

w tym publiczne (%)

447

71,1% 72,2% 73,7% 74,5% 74,5% 71,1% 73,4% 74,2%

Polska

w tym publiczne (%)

423

bd

277

308

353

376

440

466

61,4% 62,3% 63,2% 63,8% 64,5% 67,2%
499

499

495

510

506

524

41,2% 44,5% 53,9% 51,5% 49,1% 50,2% 49,8% 50,0%
Źródło: OECD Health, październik 2008.

Udział wydatków prywatnych w wydatkach na leki w Polsce należy do najwyższych
w Europie: według szacunków OECD, w 2005 r. z wydatków gotówkowych (out-of-pocket)
ﬁnansowane było w Polsce ok. 62% wydatków na leki. Według Światowej Organizacji
Zdrowia, przekroczenie progu 50% świadczy o utrudnionym dostępie do leków. Badania
społeczne pokazują, że często zdarzają się rezygnacje z wykupienia przepisanego leku.
W marcu 2008 r. o rezygnacji z zakupu leku ze względu na jego zbyt wysoką cenę mówiło
28% badanych Polaków18. W takiej sytuacji respondenci najczęściej prosili lekarza o wypisanie recepty na inny, tańszy lek (47% przypadków) bądź prosili aptekarza o zamianę leku
(35%). Do całkowitej rezygnacji z leku przyznało się 14% badanych, zaś fakt wykupienia
leku, ale zażywania go w mniejszych dawkach zgłosiło 3% badanych. Rezygnację z zakupu leku ze względu na jego zbyt wysoką cenę częściej zgłaszały osoby starsze, słabiej
wykształcone, dysponujące niższymi dochodami na osobę gospodarstwa domowego oraz
chorujące na chorobę przewlekłą.
W latach 2005-2007 przy rosnącej wartości rynku farmaceutycznego wzrost wydatków
na refundacje leków był nieznaczny, był też wolniejszy od przyrostu wpływów ze składki,
co świadczy o zwiększającym się udziale wydatków prywatnych. Według danych IMS Health,
zdecydowana większość leków na rynku polskim (ponad 2/3) jest kupowana za pełną odpłatnością. W 2007 roku wielkość sprzedaży za pełną odpłatnością wzrosła, a udział odpłatności zryczałtowanej wyniósł zaledwie 8,6%.
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Tabela 2. Wartość sprzedaży leków w podziale na rodzaj odpłatności

2004

2005

2006

2007

66,79

66,62

66,41

68,01

50%
30%
Odpłatność zryczałtowana
Leki szpitalne

12,16
8,44
9,13
3,48

11,99
8,62
9,34
3,45

11,81
8,89
9,22
3,66

11,75
8,28
8,62
3,35

Suma

100,00

100,00

100,00

100,00

Pełna odpłatność

Źrodło: A.Cylwik, B. Warzybok; Analiza rynku leków innowacyjnych w Polsce w latach 2004-2007
oraz perspektywy rozwoju. Opracowanie przygotowane dla Grupy Roboczej na Rzecz
Innowacji w Opiece Zdrowotnej, marzec 2008 (na podstawie danych IMS Health).

Dane dotyczące spożycia leków pokazują, że zarówno pod względem ilościowym,
jak i wartościowym największy udział w ogóle sprzedaży mają leki stosowane w chorobach
układu przewodu pokarmowego, ośrodkowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego oraz oddechowego19. We wszystkich wymienionych grupach chorobowych
w procesie leczenia częściej stosowane są leki generyczne. Warto natomiast zwrócić
uwagę na problem chorób nowotworowych. Choroby te stanowią drugą – po chorobach
układu krążenia – przyczynę zgonów w Polsce, a związana z nimi umieralność stale wzrasta20. Szacuje się, że blisko ¼ projektów badawczych przemysłu farmaceutycznego wiąże
się z nowotworami. Co roku pojawiają się średnio 2-3 nowe leki onkologiczne, a udział
tej grupy leków w kosztach leczenia nowotworów i wydatkach na leki rośnie. Stosowanie nowoczesnych leków jest jedną z przyczyn obserwowanego w wielu krajach spadku
umieralności z powodu nowotworów złośliwych21. W Polsce leki przeciwnowotworowe są
najmniejszą pod względem ilościowym grupą sprzedaży leków (0,35%). Wprawdzie pod
względem wartościowym udział leków przeciwnowotworowych w ogólnej sprzedaży leków
jest znacznie wyższy (6,16%), co związane jest z faktem, że w tej grupie chorobowej dominują leki oryginalne (przeciętnie 66% sprzedanych w latach 2004–2007 leków), to jednak
dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych leków onkologicznych oceniany jest jako niewystarczający. Analizy sytuacji poszczególnych leków pokazują, że nowoczesne leki onkologiczne są w Polsce wprowadzane z opóźnieniem i są stosowane rzadziej niż w innych
krajach22. Tylko częściowo wiąże się to z niewystarczającą skutecznością kliniczną leków
oraz wysokimi cenami23. Zdarza się, że problem tkwi w samym procesie decyzyjnym24.
Przykładem skutecznego i efektywnego kosztowo leku, który jest stosowany w Polsce
znacznie rzadziej niż w innych krajach, w tym m.in. w Czechach i na Węgrzech, jest trastuzumab wprowadzony na rynek w 1998 r. (w Polsce w 2000 r.) i stosowany, na ogół jako
uzupełnienie chemioterapii, w leczeniu jednego z podtypów raka piersi, najczęstszego
nowotworu u kobiet w Polsce25.
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Wykres 3. Kwartalna wartość sprzedaży trastuzumabu w Czechach, Polsce, na Węgrzech
i w Republice Południowej Afryki, w porównaniu ze średnią wartością sprzedaży
w 13 krajach starej Unii w latach 1998-2005.
70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

Kw.1 Kw.2 Kw.3 Kw.4 Kw.1 Kw.2 Kw.3 Kw.4 Kw.1 Kw.2 Kw.3 Kw.4 Kw.1 Kw.2 Kw.3 Kw.4 Kw.1 Kw.2 Kw.3 Kw.4 Kw.1 Kw.2 Kw.3 Kw.4 Kw.1 Kw.2 Kw.3 Kw.4 Kw.8

Źródło: B. Jönsson, N. Wilking, Market uptake of new oncology drugs.
Annals of Oncology 18 (supplement 3): iii31-iii48, 2007.

Mimo wysokiego kosztu kuracji trastuzumabem traktowanej jako dodatek do chemioterapii, jej zastosowanie jest opłacalne w porównaniu z kosztem wyłącznej chemioterapii, np. tzw. schematem FAC, jeśli uwzględni się korzyści i mieści się w granicach
opłacalności przyjętych w Polsce26.

Aparatura medyczna
i infrastruktura techniczna
Proces leczenia ma miejsce w układzie, w którym ważną rolę odgrywają budynki,
sieci i instalacje oraz aparatura medyczna. Dostęp pacjenta do nowoczesnych technologii
medycznych, a tym samym do nowoczesnej aparatury medycznej możliwy jest tylko w przypadku dobrego poziomu technicznego budynków w których funkcjonuje aparatura i dobrych
technicznie instalacji, z których ta aparatura jest zasilana. Stan infrastruktury technicznej
systemu ochrony zdrowia wraz z nasyceniem systemu w aparaturę medyczną decydują
bezpośrednio o możliwościach wprowadzania nowoczesnych technologii, a tym samym
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nowoczesnej aparatury medycznej. Niektóre nowoczesne technologie medyczne nie wymagają specjalnych warunków do ich wdrożenia i stosowania, inne związane są z dedykowaną,
zwykle kosztowną infrastrukturą techniczną, bez której nie jest możliwa ich eksploatacja.
Infrastruktura techniczna polskiego systemu ochrony zdrowia jest obszarem zaniedbanym. Sprawia to m.in., że wprowadzanie nowoczesnych technologii medycznych
wymagających instalacji specjalistycznej aparatury, jest utrudnione. W sytuacji wieloletniego niedoﬁnansowania, wydatki związane z aparaturą i infrastrukturą techniczną: na
inwestycje, amortyzację oraz konserwacje i naprawę posiadanych zasobów podlegają najszybciej redukcji, pozornie bez konsekwencji doraźnych. Sam koszt serwisowania sprzętu
technicznego i medycznego szacuje się na ok. 1,3 mld zł, a roczne wydatki potrzebne na
odtwarzanie majątku trwałego powinny wynosić prawie 5 mld zł27. Potrzeby inwestycyjne związane z pełnym wdrożeniem standardów określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
(do 2012 r.) szacuje się na 14 mld zł.
Warunki lokalowe, w jakich w Polsce leczony jest pacjent nie tylko nie spełniają
oczekiwań społecznych, ale obiektywnie pozostawiają wiele do życzenia obniżając bezpieczeństwo leczenia28. Jest to szczególnie widoczne w szpitalach. Konsekwencją złego stanu
technicznego budynków szpitalnych jest zły stan sieci i instalacji, np. sieci dystrybucji energii
elektrycznej, instalacji zasilania w wodę, gazy medyczne czy instalacje wentylacji mechanicznej. Z badania ankietowego przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia w kwietniu 2006 r. wynikało, że średni wiek budynków szpitalnych użytkowanych przez zakłady
opieki zdrowotnej, dla których organami założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego, wynosił 42 lata, a co dziesiąty budynek był pod opieką konserwatora zabytków29.
Należy przy tym wziąć pod uwagę, że czas użytkowania („życia”) budynku szpitalnego
liczony jest w dziesiątkach lat, podczas gdy czas „życia” technologii medycznej, rozumiany jako użytkowanie danej generacji aparatury medycznej, jest znacznie krótszy i szacuje
się go na około 8 lat. W większości przypadków, instalacja nowego urządzenia, także wtedy, gdy jest ono tego samego typu, co urządzenie wycofywane z eksploatacji, pociąga za
sobą konieczność rozległych zmian w instalacjach, a także w rozłożeniu pomieszczeń (powierzchnia, ciągi komunikacyjne). Zmieniają się także standardy hospitalizacji: powiększa
się powierzchnia „na łóżko”, zmniejsza się liczba łóżek w salach chorych, węzły sanitarne
lokowane są przy salach chorych (a nie na korytarzach szpitalnych), a do sal doprowadza
się coraz większą liczbę instalacji. Wszystko to powoduje, że budynki szpitalne są poddawane częstym modernizacjom. W wielu przypadkach, modernizacja szpitala wykonywana
jest jako remont generalny, poszerzony niekiedy o dobudowanie nowego skrzydła budynku. Modernizacje tego rodzaju mają charakter doraźny i są wątpliwe pod względem racjonalności ekonomicznej, jeśli weźmie się pod uwagę, że koszt wybudowania 1 m2 budynku
szpitalnego jest zbliżony do kosztu modernizacji, a koszt wybudowania nowego szpitala
jest tylko 2,5–3 razy większy niż jego roczny budżet eksploatacyjny. Uwzględniając obowiązujące w Polsce przepisy (amortyzacja budynków wynosi 2,5% wartości początkowej
rocznie) i przyjmując czas eksploatacji budynków szpitalnych na około 80 lat, w Polsce
powinno oddawać się corocznie do eksploatacji około 10-12 nowych szpitali30.
Kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta i efektywności procesu leczenia komórki organizacyjne, jak zespół zabiegowy czy centralna sterylizatornia, wyka-
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zują liczne odstępstwa od standardów. Dotyczy to również oddziałów intensywnej opieki
medycznej, spełniających pierwszoplanową rolę w procesie podtrzymywania procesów
życiowych u pacjentów w krytycznym stanie zdrowia. Prowadzenie skutecznych procedur
z zakresu intensywnej terapii wymaga wyposażenia oddziału i pojedynczego stanowiska
(łóżka) w kosztowną aparaturę i sprzęt medyczny. W polskich realiach można ocenić, że
całkowity koszt wyposażenia sześciołóżkowego OIOM w aparaturę medyczną wynosi nie
mniej niż 2,7 mln złotych, wliczając w to koszt wyposażenia oddziału w średniej klasy
aparaturę medyczną (około 600 tys. zł) oraz koszt utworzenia i wyposażenia każdego stanowiska OIOM (około 350 tys. zł). Dodatkowo, wyposażenie oddziału wymaga istnienia
odpowiednich sieci i instalacji. Obowiązujące w Polsce wymogi dotyczące liczby łóżek
intensywnej opieki medycznej: od 2 do 5% całkowitej liczby łóżek w szpitalu, są zaniżone
w porównaniu ze standardami w innych krajach, gdzie często wskaźnik ten przekracza
10%31. W praktyce, z powodu wysokich kosztów, oddziały intensywnej opieki medycznej
występują niemal wyłącznie w szpitalach wykonujących zabiegi chirurgiczne, a precyzyjniej, w niektórych takich szpitalach. Oddziały te – w wielu przypadkach – dysponują
zbyt małą z punktu widzenia współczesnej medycyny liczbą łóżek, nie są odpowiednio
wyposażone w aparaturę medyczną, a jednocześnie, łóżka na tych oddziałach wykazują
zbyt niskie obłożenie. Polski pacjent ma więc utrudniony, w porównaniu z pacjentami
z innych krajów, dostęp do łóżka intensywnej opieki medycznej. Podobny wniosek można
sformułować w odniesieniu do zespołów operacyjnych, które w większości szpitali stanowią
najbardziej kosztowną do utrzymania komórkę organizacyjną. Przeprowadzone w 2007 r.
badania stanu technicznego 10 zespołów operacyjnych w 9 szpitalach wykazały, że jedynie
połowa z nich kwaliﬁkuje się do dalszej eksploatacji32. Oznacza to, że bezpieczeństwo pacjenta w czasie wykonywania zabiegu chirurgicznego i bezpośrednio po nim (sala wybudzeniowa i jej wyposażenie) jest obniżone wobec znacznych odstępstw stanu infrastruktury technicznej od obowiązujących w Polsce standardów.
Podstawowa aparatura medyczna decyduje o możliwości diagnozowania, leczenia
oraz rehabilitacji w powszechnie występujących jednostkach chorobowych i umożliwia efektywne ratowanie życia pacjenta w stanach nagłych. Procedury medyczne wykonywane z użyciem starszych aparatów są mniej dokładne, bardziej inwazyjne oraz wymagają dłuższego
czasu prowadzenia badania lub zabiegu. Poziom nasycenia szpitali aparaturą podstawową,
jak również dobór aparatury tego rodzaju jest przedmiotem uregulowań państwowych lub
przedmiotem indywidualnego standardu instytucji (good practice). Tego rodzaju standard,
jak też żaden inny z obszaru ochrony zdrowia, nie jest przedmiotem uregulowań Unii Europejskiej. Nie są zatem dostępne dane umożliwiające porównanie sytuacji w Polsce z sytuacją
w innych krajach. Z badań przeprowadzonych w wybranych szpitalach w trzech województwach (w 2001, 2005 i 2007 r.) wynika jednak, że polskie szpitale dysponują aparaturą
medyczną, która w znaczącym stopniu jest przestarzała33. Z 96 przebadanych pod tym
kątem szpitali, tylko 3 (3,1%) uzyskało ocenę bardzo dobrą, jednoznacznie wskazującą,
że placówki te prowadzą konsekwentne zarządzanie aparaturą medyczną. Oznacza
to, że w tych instytucjach zachowane są właściwe proporcje pomiędzy liczbą aparatów
nowych i nowoczesnych a liczbą aparatów pozostałych. Ocena nakładów na przeglądy
okresowe i naprawy urządzeń medycznych wskazała, że w zdecydowanej większość przypadków nakłady te były zbyt niskie, co stoi w sprzeczności z długim czasem eksploatacji
aparatury w polskich szpitalach. Stosunkowo niska jest też liczba aparatów decydujących
o możliwości utrzymania pacjenta przy życiu lub udzielenia mu skutecznej pomocy medycznej: aparatów do znieczulenia ogólnego, respiratorów, deﬁbrylatorów.
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Od poziomu w innych krajach europejskich odbiega także poziom nasycenia systemu ochrony zdrowia w Polsce w nowoczesną aparaturę wysokospecjalistyczną (np. tomografy komputerowe, systemy rezonansu magnetycznego czy systemy do teleradioterapii).
Znaczący rozdźwięk na niekorzyść wskaźników opisujących sytuację w Polsce pozwala
stwierdzić, że pomimo godnego odnotowania wzrostu inwestycji, polski pacjent ma wciąż
utrudniony dostęp do aparatury wysokospecjalistycznej. Skutkuje to zarówno wydłużonym czasem diagnozowania, jak i terapii. Trzeba przy tym pamiętać, że zależność między
poziomem nasycenia w danego rodzaju aparaturę medyczną a poziomem dostępności nie
jest prosta. Ważną rolę odgrywa nie tylko liczba dostępnych urządzeń, ale też sposób ich
użytkowania. Badania prowadzone w wybranych województwach wskazują, że aparatura
wysokospecjalistyczna jest wykorzystywana nieefektywnie, co dodatkowo obniża jej faktyczną dostępność dla pacjenta.

Tabela 3. Tomografy komputerowe i rezonanse magnetyczne na 1 mln mieszkańców
w wybranych krajach w latach 2000-2006

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Czechy

9,6

11,4

12,1

12,6

12,6

12,3

13,1

Słowacja

bd

bd

bd

8,7

10,2

11,3

12,1

Węgry

5,7

6

6,3

6,5

6,8

7,1

7,2

Polska

4,4

5,2

5,8

6,3

6,9

7,9

9,2

Niemcy

12,7

13,3

14,2

14,7

15,4

16,2

16,7

Czechy

1,7

1,9

2,2

2,5

2,8

3,1

3,8

Słowacja

bd

bd

bd

2

3,7

4,3

4,5

Węgry

1,8

2

2,3

2,6

2,6

2,6

2,6

Polska

bd

bd

0,9

1

1,9

2

1,9

Niemcy

4,9

5,5

6

6,2

6,6

7,1

7,7

Tomografy komputerowe

Rezonanse magnetyczne

Źródło: OECD Health, październik 2008.
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III. Bariery dostępu
do innowacji
Bariery instytucjonalne
Na funkcjonowanie całego sektora zdrowia decydujący wpływ ma polityka regulacyjna państwa. Obecne rozwiązania systemowe mają, z punktu widzenia tworzenia i wdrażania innowacji, szereg fundamentalnych wad. Zasadniczą wadą jest brak określenia zakresu usług, które są gwarantowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
a co za tym idzie brak określenia roli ﬁnansowania ze środków prywatnych, potencjalnie
objętego zakresem ubezpieczeń prywatnych. Drugą wadą jest niewydolna struktura własnościowa i organizacyjno-prawna świadczeniodawców, co jest najbardziej odczuwalne
w szpitalnictwie, wciąż w większości funkcjonującym w formule samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Po trzecie, słabo określony został podział odpowiedzialności pomiędzy instytucjami państwa. Brak przejrzystego podziału odpowiedzialności
i niepewność co do przyszłych rozwiązań powodują, że trudno jest działać i planować
działalność długofalowo, co jest niezbędnym warunkiem tworzenia i wdrażania innowacji.
Dotyczy to także prywatnego rynku usług zdrowotnych, który jest ważnym źródłem innowacji organizacyjnych, oraz obszaru refundacji i kształtowania cen leków, które w większym
stopniu mogłyby podlegać konsekwentnej i przejrzystej polityce.
Trudno nie odnieść wrażenia, że polityka polskiego państwa wobec innowacji zdaje
się być pełna sprzeczności. Na poziomie deklaratywnym, obecnym w programach rządowych i deklaracjach polityków, ale też podpisywanych przez polski rząd dokumentach
europejskich, Polska jest krajem wspierającym innowację. W rzeczywistości, przejawiającej się w konkretnych regulacjach, procedurach i działaniach wyłania się obraz, w którym innowacje traktuje się z podejrzliwością, jako coś obcego i drogiego. Doświadczenia
międzynarodowe pokazują, że wspieranie innowacji wymaga instytucjonalnego wsparcia
i odpowiedniego ukierunkowywania. Dobrym przykładem jest zainicjowany przez rząd
amerykański i koordynowany przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków program
udrażniania procesu tworzenia innowacji w zakresie technologii medycznej34. Wspieranie
innowacji jest też ważnym elementem działań inicjowanych w ramach Unii Europejskiej.
Istotną barierą dostępu do innowacji rzutującą na funkcjonowanie całego rynku
medycznego są niespójne i niekompletne regulacje dotyczące miejsca i funkcji poszczególnych instytucji publicznych decydujących o regulacjach i przepływie środków w systemie. Zwraca uwagę przede wszystkim niepełne i niespójne uregulowanie relacji międzyinstytucjonalnych i zakresów zadań instytucji regulujących rynek usług medycznych. Coraz
bardziej widoczna jest też nieadekwatność i brak uporządkowania regulacji określających
miejsce oceny technologii medycznych, standaryzacji i akredytacji i wzajemnych powiązań
między instytucjami zajmującymi się tymi zadaniami. Naturalnym procesem, obserwowanym w wielu krajach jest zwiększająca się rola oceny technologii medycznych, zarówno
w sferze decyzji podejmowanych przez państwo i płatników, jak i w sferze praktyki klinicznej. W Polsce Agencja Oceny Technologii Medycznych jest jedynie organem doradczym
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Ministra Zdrowia powołanym jego rozporządzeniem, co nie odzwierciedla jej faktycznego
i pożądanego miejsca w systemie ochrony zdrowia.
Na wdrażanie innowacji wpływa także niewydolna struktura własnościowa. Formuła organizacyjna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie ma wiele
wspólnego ani z samodzielnością, ani z odpowiedzialnością za efektywne gospodarowanie. Wpływa to bezpośrednio na dostęp pacjentów do usług medycznych. Sektor usług
medycznych – w znacznym stopniu zdominowany przez placówki publiczne – wymaga
współpracy podmiotów prywatnych z podmiotami publicznymi. Tymczasem struktura
partnerstwa publiczno-prywatnego podstaw takiej współpracy nie zapewnia. Brak przejrzystych regulacji prawnych i często podejrzliwe postrzeganie styku publiczno-prywatnego sprawia, że wszelkie formy współpracy, związane np. z zakupem sprzętu medycznego,
zlecaniem badań, prowadzeniem badań klinicznych itp., są postrzegane jako ryzykowne.

Bariery prawne
Tworzenie innowacji w medycynie (zarówno jeśli chodzi o sprzęt medyczny, jak i leki)
jest niewystarczająco wspierane przez regulacje i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej i instrumenty ochrony innowacji. W praktyce funkcjonowania instytucji państwa pokutuje taki sposób myślenia, który skazuje Polskę na bycie jedynie odbiorcą, a nie
twórcą innowacji. Brak funkcjonalnych rozwiązań w zakresie prawnego uregulowania innowacji ma swoje źródło już na poziomie rozbieżności między deklarowanym wsparciem
innowacji a tworzeniem realnych instrumentów rzeczywistego ich wspierania. Ustawa
z 8 października 2004 r. o zasadach ﬁnansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 ze zm.),
czy ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
(Dz.U. Nr 179, poz. 1484 ze zm.) pozostają w zakresie wspierania prac badawczo-rozwojowych w dużej mierze w sferze deklaracji.
Uzyskiwanie patentów i ochrona własności intelektualnej jest w Polsce ograniczona
licznymi barierami administracyjnymi. Procedura rejestracyjna przed polskim Urzędem
Patentowym jest bardzo długa (ok. 4-7 lat), rygorystyczna i kosztowna. W skrajnych przypadkach prowadzi to do sytuacji, że polscy przedsiębiorcy decydują się na patentowanie
swoich produktów za granicą. Także środki ochrony własności intelektualnej pozostawiają
wiele do życzenia. Polska znajduje się na amerykańskiej „Watch list” jako jedno z państw,
które w największym stopniu narusza własność intelektualną. Postępowania sądowe
w tego rodzaju sprawach są przewlekłe, a sądy polskie są merytorycznie nieprzygotowane
do prowadzenia postępowań w złożonej materii dotyczącej udzielenia patentu.
W zakresie dostępu do innowacji, przepisy prawa, zamiast sprzyjać dostępowi do
nowoczesnych metod terapeutycznych, wprowadzają bariery. Na nowoczesne leczenie
zbyt często patrzy się wyłącznie pod kątem kosztów, bez oceny oszczędności i korzyści,
jakie może przynieść.
Prawnie wadliwa jest także procedura kontraktowania świadczeń zdrowotnych
przez NFZ ze świadczeniodawcami (w tym ustanawianie programów terapeutycznych),
w ramach których NFZ powinien ﬁnansować pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii.
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Reguły wyceny świadczeń oraz wyboru tych z nich, które podlegają ﬁnansowaniu są niejasne i prowadzą do dyskrecjonalnego ustanawiania poszczególnych terapii. Reguły ﬁnansowania świadczeń – określone jedynie w najogólniejszym zarysie w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej – są de facto ustanawiane przez prezesa NFZ w zarządzeniach.
Tego negatywnego stanu rzeczy nie zmienia wprowadzona w czerwcu 2008 r. (na mocy zarządzenia prezesa NFZ nr 32/2008) instytucja jednorodnych grup pacjentów (JPG), która
dotyczy jedynie sposobu kalkulacji świadczeń ﬁnansowanych przez NFZ. Nie zmienia ona
zatem zasadniczej ułomności systemu, jaką jest określenie świadczeń przysługujących
pacjentom w zarządzeniach prezesa NFZ, a nie w ustawie. Tymczasem to ustawa powinna
określać, leczenie jakich chorób jest ﬁnansowane przez państwo (i jakie „rodzajowo” – w jakim standardzie świadczenia przysługują pacjentom), a zarządzenia (a najlepiej – decyzje
weryﬁkowalne sądownie) mogą jedynie wskazywać, jakimi konkretnie lekami, wyrobami
czy sprzętem to leczenie może się odbywać.
Obowiązujące przepisy są typowym prawem powielaczowym nie podlegającym zasadzie kontroli sądowej. Co więcej, ich zmiany są czasami nieprzewidywalne i dokonują
się w nieprzewidywalnych okolicznościach. W rezultacie właściwie cały sektor świadczący usługi medyczne, w tym zapewniający dostęp do leków oraz wyrobów medycznych,
jest uzależniony od zmiennych, nie mających osadzenia w prawie aktów. Rzutuje to bezpośrednio na prawa pacjenta i realizacje konstytucyjnych zapisów o zakresie świadczeń
ﬁnansowanych ze środków publicznych.
Zastrzeżenia budzi także procedura refundacji leków i wyrobów medycznych. Właśnie
dzięki wpisywaniu leków oraz wyrobów medycznych na wykazy refundacyjne, pacjenci
mogą realizować swoje prawo do świadczeń zdrowotnych obejmujących te produkty poprzez częściowe pokrywanie ich ceny przez państwo. Procedura refundacyjna jest jednak
nieprzejrzysta. Procedury rozpatrywania wniosków są zbyt przewlekłe, decyzje refundacyjne nie mają, wbrew prawu europejskiemu, charakteru decyzji indywidualnych, nie są
wystarczająco uzasadnione i nie podlegają zaskarżeniu w trybie przewidzianym dla decyzji
administracyjnych. Procedura selekcji leków czy wyrobów proponowanych do refundacji
nie jest prowadzona w oparciu o jasno zdeﬁniowane, obiektywne i weryﬁkowalne kryteria,
w tym zwłaszcza medyczne. W niewystarczającym zakresie wykorzystuje się do tego celu
także oceny farmakoekonomiczne.

Bariery ﬁnansowe
Poziom wydatków na sektor zdrowotny w Polsce odbiega znacząco od poziomu
wydatków w innych krajach. Spośród krajów należących do OECD jedynie w Meksyku
i Turcji wydatki w przeliczeniu na mieszkańca są niższe niż w Polsce.
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Wykres 4. Wydatki całkowite per capita na ochronę zdrowia w krajach OECD (2006)
z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza (w USD)
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Źródło: OECD Health 2008, październik 2008.

Mimo stałego zwiększenia się przychodów ze składki na ochronę zdrowia, fundusze
w systemie ochrony zdrowia wciąż nie są wystarczające do zlikwidowania jego nierównowagi ﬁnansowej35. Dynamika wzrostu wydatków na ochronę zdrowia (zarówno publicznych,
jak i prywatnych) jest zbliżona do dynamiki wzrostu PKB, co oznacza, że choć sektor rozwija się proporcjonalnie, to wzrost wydatków jest mniejszy niż w innych krajach regionu.
Przyczyn niskiego poziomu wydatków na ochronę zdrowia w Polsce można szukać między
innymi w relatywnie niskim priorytecie dla ochrony zdrowia, niepodnoszeniu wynagrodzeń
lekarzy i innych medycznych grup zawodowych (chociaż wynagrodzenia pracowników medycznych w latach 2004–2006 wzrosły: przeciętnie o 26% w grupie specjalistów i o 15%
wśród pielęgniarek i położnych) oraz ścisłemu kontrolowaniu wydatków na leki. Przychody wielu publicznych szpitali są od lat niższe od kosztów działalności, co prowadzi, przy
braku odpowiednich działań restrukturyzacyjnych i braku możliwości uzupełniania przychodów z innych źródeł, do pogarszającej się sytuacji ﬁnansowej i zadłużenia. Wszystko to
negatywnie rzutuje na innowacyjność sektora usług medycznych.
Jak pokazują prognozy długookresowe, system ﬁnansowania ochrony zdrowia
w obecnym kształcie będzie coraz bardziej niewydolny wobec nieuchronnych procesów
demograﬁcznych. Starzenie się społeczeństwa jest główną, ale nie jedyną determinantą
przewidywanego wzrostu wydatków. Można się spodziewać, że dodatkową presję będzie
wywierać rozwój nowych technologii oraz rosnące oczekiwania społeczne wobec usług
medycznych. Nieuniknionemu wzrostowi nakładów na ochronę zdrowia będą musiały towarzyszyć działania na rzecz kontrolowania kosztów. Podobnie jak w innych krajach, wy-
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zwaniem stanie się umiejętne godzenie potrzeby zwiększania wydajności i efektywności
działania sektora zdrowotnego z potrzebą wdrażania innowacji i poprawą jakości świadczeń zdrowotnych36.
Istotną barierą ograniczającą innowacyjność są niejasne zasady ﬁnansowania i gospodarki ﬁnansowej zakładów opieki zdrowotnej w ogóle, a co za tym idzie także w zakresie inwestycji i korzystania z nowych technologii. Podział kompetencji ﬁnansowych między
płatnika (NFZ), który ﬁnansuje wyłącznie koszty bieżące, a organ założycielski (właściciela), który odpowiada za ﬁnansowanie inwestycji i kapitalne remonty bez mechanizmu
wiązania tych dwóch rodzajów kosztów, prowadzi do tego, że inwestowanie w sprzęt medyczny może być ryzykowne i może sprzyjać zadłużaniu się placówki. Decyzje inwestycyjne nie są bowiem rezultatem uzgodnionej strategii inwestycyjnej ani rządu (wynikającej
np. z planu przestrzennej lokalizacji i rozwoju placówek), ani organu założycielskiego, ani
płatnika. Są natomiast wynikiem oddolnych potrzeb i ambicji zakładów opieki zdrowotnej,
zależnych od stopnia zamożności organu założycielskiego i umiejętności wpływania na
jego decyzje, a także od takich czynników, jak darowizny czy udział w projektach inwestycyjnych współﬁnansowanych z funduszy europejskich i mechanizmu norweskiego, czy
jeszcze inaczej sponsorowanych. Ogromną szansą na modernizację opieki zdrowotnej są
fundusze europejskie. Na inwestycje i ﬁnansowanie innowacji można obecnie uzyskiwać
środki z Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko,
Kapitał Ludzki, a także z Regionalnych Programów Operacyjnych. Takie zróżnicowanie
źródeł ﬁnansowania inwestycji jest korzystne. Jednak bez dobrego rozpoznania potrzeb
inwestycyjnych, dobrej diagnozy istniejącej infrastruktury i choćby minimalnej koordynacji decyzji inwestycyjnych, istnieje ryzyko pogłębienia chaosu inwestycyjnego i zwiększenia zróżnicowania dostępu do nowoczesnych technologii.
Trzeba przy tym podkreślić, że dostęp do innowacyjnych technologii medycznych
jest silnie związany z poziomem zamożności pacjentów. Możliwość korzystania z usług
medycznych ﬁnansowanych ze środków prywatnych, często o wyższym standardzie, jest
alternatywą dla zamożniejszej części społeczeństwa oraz dla osób mniej zamożnych, ale
zatrudnionych w ﬁrmach wykupujących pracownikom abonamenty na usługi prywatne.
Z usług medycznych ﬁnansowanych ze środków prywatnych korzysta dziś w Polsce około
miliona osób. Według ﬁrm oferujących takie usługi, liczba ta będzie się zwiększać w miarę powiększania się klasy średniej w Polsce. Rozwijający się sektor usług medycznych
ﬁnansowanych wyłącznie ze środków prywatnych nie oferuje jednak pełnego wachlarza
usług, a leczenie jest w bardziej kosztownych i złożonych przypadkach przejmowane przez
sektor publiczny37.
Wysoki udział wydatków prywatnych w ogólnych wydatkach na zdrowie tworzy stosunkowo silne bariery ﬁnansowe korzystania z usług medycznych. Według badań GUS
z 2006 r., dla wielu gospodarstw domowych zakup leków stanowił istotne obciążenie
budżetu domowego. Dla 70% gospodarstw domowych zakup leków i innych produktów
farmaceutycznych stanowi obciążenie ﬁnansowe38. Spośród tej grupy 10% gospodarstw
czasami, a 4% często nie było stać na leki. Przy czym najczęściej problemy ﬁnansowe związane z realizacją usług medycznych i zakupem leków dotyczą osób ubogich, utrzymujących
się ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, rencistów i emerytów. Ze względu na
gorszy stan zdrowia są to osoby częściej potrzebujące pomocy medycznej i mające większe potrzeby zdrowotne.
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Znaczenie oceny technologii
medycznych
Z powyższego wynika, że prowadząc politykę zdrowotną, należy oceniać koszty i korzyści związane z nowymi technologiami i wyważać racje przemawiające za wspieraniem
innowacji i kontrolowaniem kosztów. Nieodłącznym elementem debaty o innowacjach
w ochronie zdrowia jest myślenie o miejscu i roli oceny technologii medycznych. Nie można zakładać, że każda nowa technologia jest wysoce skuteczna i oczekiwać, że dostęp
do każdej nowej technologii medycznej zostanie sﬁnansowany ze środków publicznych.
Osoby odpowiedzialne za ochronę zdrowia w Polsce muszą odpowiedzieć na pytania, czy
efekty zdrowotne pojawiających się nowych technologii uzasadniają koszty ich wdrożenia?
Czy są one korzystniejsze od dotychczas stosowanych? Decyzje w tych sprawach powinny
umiejętnie łączyć wiedzę ekspercką z szerszą debatą publiczną ustalającą priorytety.
Pytania te mają szczególne znaczenie tam, gdzie środki publiczne przeznaczane
na opiekę zdrowotną są niskie, gdzie wiele atrakcyjnych innowacyjnych technologii może
przekraczać możliwości ﬁnansowe nie tylko zainteresowanych pacjentów, ale też i publicznego płatnika. Efektywność kosztowa danej technologii może się różnić w zależności
od specyﬁcznych cech pacjentów, do których jest adresowana. Konieczne jest wówczas
zapewnienie dostępu do nowych technologii tym pacjentom, którzy w największym stopniu uzyskają korzyść z leczenia.
Duże znaczenie ma nie tylko wdrożenie innowacji, ale też odpowiednie jej wykorzystywanie. Korzystanie z nowych technologii powinno być sterowane w taki sposób, by maksymalizować korzyści społeczne. Wymaga to prowadzenia ocen technologii medycznych
nie tylko na podstawie wyników badań klinicznych, ale także na podstawie monitorowania
wykorzystywania technologii w praktyce medycznej i ich miejsca w zakresie stosowanych
procedur. Ocena taka jest kluczowa do określenia wartości dodanej innowacji: odpowiedzi na pytanie, na ile przynoszą one dodatkowe korzyści w porównaniu z alternatywnymi
metodami leczenia? Oceny i opinie mają znaczący wpływ na poziom innowacyjności: pozwalają w lepszy sposób wykorzystać ograniczone środki i zapewnić pacjentom dostęp do
najskuteczniejszych terapii. Dyfuzja technologii bez jej właściwej oceny może prowadzić
do nieefektywnego wykorzystania środków i gorszych efektów zdrowotnych.
Z powyższych powodów, ocena technologii medycznych, odnosząca się zarówno do
całego systemu, jak i poszczególnych etapów terapii i diagnostyki z użyciem procedur diagnostycznych i terapeutycznych, użyciem leków i wyrobów medycznych oraz organizacji
procesu leczenia, odgrywa na świecie coraz większą rolę. Ocena technologii medycznych
wykorzystuje wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i w oparciu o wiarygodne dowody naukowe i analizę uwarunkowań (w tym również kosztów) charakterystycznych dla danego
kraju pomaga podejmować decyzje. Najkrócej można ją zdeﬁniować jako systematyczną
ocenę własności, efektów i skutków szeroko rozumianych technologii medycznych.
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Ocena technologii medycznych pod kątem skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa
zdrowotnego czy opłacalności staje się standardem w podejmowaniu decyzji o ﬁnansowaniu ze środków publicznych, wpływa też na praktykę leczenia39. Tego rodzaju oceny nie
zawsze, choćby ze względu na niewystarczające lub fragmentaryczne dane z badań klinicznych, dają jednoznaczne odpowiedzi. Pozwalają jednak uwzględnić dowody naukowe
w decyzjach publicznych, a przez to zwiększyć racjonalność tych decyzji. W dyskusjach
dotyczących oceny technologii zwraca się przy tym uwagę, że warto uzupełniać analizy zorientowane na wartość terapeutyczną o analizę wpływu na jakość życia (sprawność
i umożliwienie funkcjonowania w społeczeństwie) oraz analizę korzyści społecznych
w tym szczególnie dotyczących rynku pracy (produktywność, bezrobocie, koszty systemu
zabezpieczenia społecznego). Podkreśla się też konieczność uwzględniania takich czynników jak: nierówności społeczne czy preferencje społeczne. W praktyce oznacza to, że
w procesie oceny technologii medycznej uczestniczą nie tylko eksperci i specjaliści, ale
uwzględnia się też punkty widzenia i argumenty środowisk zainteresowanych nowymi
technologiami: świadczeniodawców, producentów i pacjentów, a przejrzystość i uczciwość
procedur oceny są traktowane priorytetowo.

IV. Rekomendacje
Polski system ochrony zdrowia potrzebuje innowacji, a ich wspieranie powinno być
elementem polityki państwa i organizacji międzynarodowych. Aby polski system ochrony
zdrowia stał się przyjazny innowacjom, potrzebne są poważne zmiany systemowe, czas
i pieniądze. Istnieją jednak działania, które można i wręcz trzeba podjąć jak najszybciej.
Należą do nich m.in. reformy instytucjonalne, czy zmiany przepisów, ale przede wszystkim
zmiana klimatu w debacie o innowacjach. Rozwiązania niektórych z problemów sygnalizowanych w raporcie są obecnie rozważane, bądź są już zawarte w projektach ustaw i rozporządzeń. Powinny one tworzyć środowisko przyjazne innowacjom. Innym przykładem
działań, które można i należy podjąć jak najszybciej, jest zadbanie o to, by technologie
o najwyższej wartości terapeutycznej były sprawnie wprowadzane do systemu i użytkowane racjonalnie. Faktem jest, że działania te mogą wiązać się początkowo ze zwiększeniem
wydatków na ochronę zdrowia. Ekonomiści zajmujący się zdrowiem publicznym są jednak
zgodni, że w dalszej perspektywie przyniosą one wymierne korzyści zarówno z punktu
widzenia jakości życia samych pacjentów, jak i ﬁnansów publicznych.
Polska jako członek Unii Europejskiej potrzebuje innowacji we wszystkich obszarach
gospodarki. Szczególnie pilne wydaje się zwiększenie dostępu do nich w ochronie zdrowia. Deklaracja zaangażowania państwa w poprawę istniejącej sytuacji w tym obszarze
byłaby sygnałem, że nadszedł czas na zmiany. Kolejnym byłoby rozpoczęcie wdrażania
w życie pozostałych przedstawionych poniżej rekomendacji będących wnioskami z wielomiesięcznej pracy ekspertów Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej.
Adresatami tych rekomendacji są zarówno osoby odpowiedzialne z urzędu za ochronę
zdrowia w Polsce, jak i naukowcy, lekarze, producenci aparatury medycznej i leków,
media i sami pacjenci.
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ADRESACI

DZIAŁANIA PILNE

DZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWE

Politycy

Uwzględnianie w nowych
regulacjach rozwiązań sprzyjających wzrostowi dostępu do
innowacji.

Prowadzenie regularnych
ocen skutków regulacji proinnowacyjnych w innych krajach i
w Polsce.

Rząd – polityka
gospodarcza,
naukowa,
edukacyjna

Ułatwianie i przyspieszanie
dostępu do nowych technologii,
diagnostyki medycznej, leków
oraz terapii zatwierdzonych do
stosowania na obszarze Unii
Europejskiej.

Opracowanie strategii badań
naukowych i implementacji nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz nowoczesnych
technologii. Opracowanie i
realizacja strategii wzrostu ﬁnansowania badań naukowych.

Tworzenie zachęt dla przedsiębiorstw uczestniczących
w procesie wytwarzania nowych
technologii w ramach systemu
podatkowego lub w systemie
pomocy publicznej. Nagradzanie innowacji wnoszących
wartość dodaną i efektywnych
kosztowo.
Likwidacja barier prawnych
i administracyjnych hamujących
prowadzenie prac badawczorozwojowych: Wprowadzenie
zmian do prawa patentowego,
zachęcających polskie ośrodki
naukowo-badawcze do pracy
nad innowacjami, a jednocześnie sprzyjających ochronie
twórców innowacyjnych terapii importowanych do Polski.
Przyspieszenie implementacji
dyrektywy o badaniach klinicznych zapewniającej badaniom
niekomercyjnym, prowadzonym w ramach uczelni analogiczną ochronę, jak w UE.
Dalsze wzmacnianie analitycznych instytucji eksperckich zajmujących się analizą nowych
technologii i wiedzą o procesach
zachodzących w systemie
ochrony zdrowia. Jest to
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niezbędny element działań
na rzecz tego, by technologie
o najwyższej wartości terapeutycznej były sprawnie wprowadzane do systemu, jak i dbanie
o to, by nowe technologie były
użytkowane racjonalnie.
Media

Prowadzenie kampanii wyjaśniających znaczenie i rezultaty wprowadzania nowych
technologii medycznych.

Opracowanie i realizacja
strategii informacyjnej w dziedzinie promowania innowacji
i racjonalnego korzystania
z nowych technologii.

Eksperci

Prowadzenie prac analitycznych o korzyściach i kosztach
nowych technologii w instytutach i na uniwersytetach.

Opracowanie i realizacja
strategii rozbudowy zaplecza
analitycznego oceny technologii
medycznych.

Promowanie udziału polskich
badaczy w programach naukowych dotyczących nowych
technologii ﬁnansowanych
przez UE.
Ministerstwo
Zdrowia i agencje
rządowe

Określenie miejsca i roli Agencji
Oceny Technologii Medycznych
w systemie ochrony zdrowia
oraz zwiększenie zakresu
i przejrzystości jej działania.
Umożliwienie i wspieranie jak
najsprawniejszego wprowadzania do systemu ochrony zdrowia technologii o najwyższej
wartości terapeutycznej i ich
racjonalne użytkowanie.

Opracowanie ogólnych i szczegółowych celów, a także mierzalnych wskaźników innowacyjności polskiej ochrony
zdrowia oraz koncepcji monitorowania dokonanego postępu.
Opracowanie koncepcji ﬁnansowania innowacji w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Uporządkowanie kompetencji
i efektywniejsza koordynacja
zadań między instytucjami
wpływającymi na funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz
wytwarzanie i wdrażanie innowacji.

25

A4.indd 27

1-12-08 12:30:02

ADRESACI

DZIAŁANIA PILNE

DZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWE

Uporządkowanie i zwiększenie
przejrzystości systemu refundacji i urzędowego ustalania
cen leków: ścisłe, nieprzekraczalne terminy podejmowania
decyzji, zastosowanie analiz
ekonomicznych oraz gwarancji
proceduralnych (odwołań od
decyzji refundacyjno-cenowych).
Inwentaryzacja infrastruktury
technicznej opieki zdrowotnej.
Opracowanie listy priorytetów
związanych z unowocześnianiem infrastruktury w polskiej
ochronie zdrowia (na bazie
sieci szpitali).
Samorządy
terytorialne

Stworzenie instrumentów,
umożliwiających ocenę decyzji
szpitali w zakresie inwestycji
oraz innowacji.
Traktowanie nowoczesnych
programów zdrowia publicznego w sposób priorytetowy,
z wykorzystaniem regionalnego
zaplecza informacyjno–analitycznego.

26

A4.indd 28

Rozbudowa zaplecza informacyjno–analitycznego jednostek
samorządu terytorialnego
i dostosowanie go do nowoczesnych programów zdrowia
publicznego.

Lekarze
i inni profesjonaliści medyczni

Systematyczne uczestnictwo
w szkoleniach na temat innowacji i ich oceny w ramach
kursów i studiów.

Opracowanie strategii dostępu
do informacji oraz systemu
edukacji i szkoleń, a także
systemu motywującego profesjonalistów do uzupełniania
kwaliﬁkacji.

Producenci
leków
i sprzętu

Dostarczenie przedstawicielom administracji odpowiedzialnym za ochronę zdrowia
oraz świadczeniodawcom podstaw analitycznych dotyczących oferowanych produktów.

Opracowywanie narzędzi i systemów szkoleń sprzyjających
wiarygodnym ocenom nowych
technologii.
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Szpitale

Wprowadzanie ujednoliconych
rachunków kosztów umożliwiających ocenę zastosowania
nowych technologii.

Wprowadzenie systemu planowania długookresowego
jednostki, umożliwiającego
planowanie infrastruktury
technicznej i informacyjnej.

Racjonalne unowocześnianie
infrastruktury szpitali ze środków UE.
Pacjenci

Dostarczanie adekwatnych
(właściwych) informacji na
temat nowych możliwości
medycznych w ramach praw
pacjenta.

Uwzględnianie w pracy organizacji zrzeszających pacjentów,
informacji o nowych technologiach medycznych, ich kosztach
i korzyściach oraz możliwościach zastosowania w Polsce.
Opracowania programu umożliwiającego uzyskanie informacji
o nowoczesnych i dostępnych
terapiach drogą telefoniczną
i /lub elektroniczną.
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Skład Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji
w Opiece Zdrowotnej
Magdalena Bojarska

– Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Prof. Stanisława Golinowska

– Instytut Zdrowia Publicznego Collegium
Medicum Uniwersytet Jagielloński

Prof. Jacek Jassem

– Akademia Medyczna w Gdańsku

Dr Michał Kaźmierski

– American Chamber of Commerce

Dr Maciej Niewada

– Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ksiądz Arkadiusz Nowak

– Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Prof. Antonina Ostrowska

– Instytut Filozoﬁi i Socjologii PAN

Dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz

– Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie;
Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

Prof. Andrzej Rychard

– Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozoﬁi
i Socjologii PAN

Agnieszka Szpara

– Medicover

Paweł Sztwiertnia

– Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych Infarma

Działalność Grupy jest wspierana ze środków otrzymanych z Pharmaceutical Research
and Manufacturers of America (PhRMA).
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W pracach nad raportem oraz przygotowaniem
analiz i badań, które zostały w nim wykorzystane, uczestniczyli:
Magdalena Bojarska

– Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Andrzej Cylwik

– Case–Doradcy

Prof. Stanisława Golinowska

– Instytut Zdrowia Publicznego Collegium
Medicum Uniwersytet Jagielloński

Prof. Jacek Jassem

– Akademia Medyczna w Gdańsku

Dr Michał Kaźmierski

– American Chamber of Commerce

Paulina Kieszkowska-Knapik

– Kancelaria Baker&McKenzie

Andrzej Kropiwnicki

– Biuro Organizacyjne Grupy Roboczej na Rzecz
Innowacji w Opiece Zdrowotnej
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