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AOTM

– Agencja Oceny Technologii Medycznych

Dz. U.

– Dziennik Ustaw

EHR

– Electronic Health Record

EMA

– European Medicines Agency

FDA

– Food and Drug Administration

IT

– Information Technology

MZ

– Ministerstwo Zdrowia

NFZ

– Narodowy Fundusz Zdrowia

UE

– Unia Europejska

RZS

– reumatoidalne zapalenie stawów

TEM

– Transanal Microscopic Surgery

TNF

– Tumor necrosis factor

TORS

– TransOral Robotic Surgery

Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce

Wprowadzenie
Grupa Robocza na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej już po raz drugi dokonała
oceny systemu ochrony zdrowia w Polsce pod kątem dostępności nowoczesnych technologii medycznych, sprzętu oraz leków dla pacjentów. Pierwsza diagnoza sporządzona
w 2008 roku wykazała znaczne ograniczenia w dostępności polskich pacjentów do nowoczesnej medycyny. Czy kolejne dwa lata przyniosły w tej kwestii znaczącą poprawę?
Diagnoza ta sporządzona została u progu przejęcia przez Polskę przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej, które rozpocznie się 1 lipca 2011 roku. W okresie tym polski
system zdrowotny w sposób szczególny poddany zostanie międzynarodowej ocenie, nie
tylko ze względu na dostępność powszechnie stosowanych metod diagnostyki i leczenia,
ale przede wszystkim, jeśli chodzi o dostęp jego użytkowników do nowych i ulepszonych
technologii medycznych służących zwiększeniu skuteczności leczenia, bezpieczeństwa
zdrowotnego oraz poprawy jakości życia. Wdrażanie do powszechnie dostępnej praktyki innowacyjnych technologii jest przecież jednym z priorytetów Strategii Lizbońskiej i innych
kluczowych aktów kształtujących rozwój Unii Europejskiej. Prezydencja Polski w Radzie
Unii Europejskiej to także okazja do przedstawienia na forum Unii Europejskiej priorytetów
polskiej polityki zdrowotnej, zaakcentowania najistotniejszych problemów ochrony zdrowia
oraz przedłożenia własnych pomysłów i inicjatyw dotyczących wzrostu dostępności do
nowoczesnych technologii medycznych.
Raport na temat dostępności do innowacji w polskiej ochronie zdrowia sporządzony został w okresie, gdy dobiegają końca prace nad dyrektywą o transgranicznej opiece
medycznej, która w nieodległej perspektywie pozwoli na bezpośrednią ocenę przez pacjentów tego, co w porównaniu z rodzimą ochroną zdrowia mają do zaoferowania systemy
zdrowotne w innych krajach. Wprowadzenie w życie postanowień dyrektywy zwiększy także zainteresowanie pacjentów z innych państw Unii Europejskiej ofertą polskiego systemu ochrony zdrowia. Obecnie, według danych Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej, co
roku z planowych świadczeń zdrowotnych w Polsce korzysta około 300 tysięcy pacjentów
z innych państw1.
Pamiętać należy, iż okres ostatnich dwóch lat, w przedziale których sporządzony
został niniejszy raport, naznaczony został światowym kryzysem gospodarczym, który nie
pozostał bez wpływu na dynamikę rozwoju ochrony zdrowia i jej dostępność. Trudności
gospodarcze nie powinny być jednak usprawiedliwieniem dla ograniczeń w dostępności
do świadczeń zdrowotnych, zarówno tych powszechnie wykonywanych, jak i tych nowoczesnych, ulepszonych i zmodernizowanych, warunkujących realny postęp w ratowaniu
życia i zdrowia.
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Cele raportu
Celem raportu jest nakreślenie diagnozy dotyczącej poziomu udostępnienia polskim pacjentom nowej lub też ulepszonej wiedzy medycznej służącej podniesieniu skuteczności i bezpieczeństwa terapii oraz poprawie jakości życia chorych w Polsce na tle
innych krajów Unii Europejskiej. Diagnozę przygotowano na przykładzie trzech wybranych problemów zdrowotnych – chorób nowotworowych, cukrzycy oraz osteoporozy, które
w perspektywie starzenia się populacji w Europie stanowią coraz większe wyzwanie dla
systemów opieki zdrowotnej, a także generują wysokie koszty ekonomiczne i społeczne.
Choroby nowotworowe, od lat będące jednym z trzech głównych przyczyn zgonów,
obok chorób układu krążenia i wypadków (urazów), ciągle charakteryzują się rosnącą dynamiką zachorowań. O ile udało się ograniczyć umieralność z powodu pozostałych dwóch
przyczyn (mają obecnie tendencję malejącą), choroby nowotworowe stanowią nadal rosnące
zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa. To czyni z nich szczególny przedmiot naszej uwagi.
Podobnie, ciągle rosnące tendencje epidemiologiczne dotyczą cukrzycy. Problemy związane z cukrzycą nie są tak mocno obecne w świadomości społecznej Polaków,
jak np. zagadnienia związane z chorobami nowotworowymi, tym samym nie mają oni
wystarczającej wiedzy o cukrzycy. Dotyczy to w szczególności osób z grupy ryzyka, które
nie orientują się w zagrożeniach zdrowotnych, w tym możliwych powikłaniach cukrzycy.
Ze względu na niekorzystne prognozy występowania cukrzycy w Polsce, a także zagrażającą nam epidemię otyłości (stanowiącą poważny czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy)
istotne przesłanki intensyfikacji działań na rzecz doskonalenia metod profilaktyki,
diagnostyki i leczenia poddane zostaną szczegółowej analizie w niniejszym raporcie.
Zapobieganie i leczenie chorób kostno-szkieletowych, a w tym osteoporozy stanowi
istotne wyzwanie dla polityki zdrowotnej wszystkich starzejących się społeczeństw. Są one
istotną przyczyną pogłębiającej się niepełnosprawności ludzi starszych (przede wszystkim
kobiet), obniżającej się jakości ich życia, a powikłania choroby prowadzą do wzrostu śmiertelności. Szacuje się, że problem ten dotyczy ok. 200 milionów kobiet na świecie. Skala problemu nie jest dokładnie znana w Polsce, jest to jednak niewątpliwie zjawisko istotne pod
względem zarówno jakościowym jak i ilościowym. Stanowi ono także znaczne obciążenie
finansowe dla systemu opieki zdrowotnej, związane z hospitalizacją, rehabilitacją i długoterminową opieką pielęgniarską. Wdrażanie innowacyjnej diagnostyki i leczenia osteoporozy jest inwestycją w kondycję naszego starzejącego się społeczeństwa.
Wdrażanie innowacji w ochronie zdrowia jest procesem wielowymiarowym i dotyczącym wielu dyscyplin naukowych, profesji oraz grup społecznych. Dlatego w pracach
nad niniejszym raportem wzięło udział grono ekspertów reprezentujących nauki medyczne, zdrowie publiczne, ekonomię, socjologię, psychologię, filozofię, prawo oraz etykę.
W gronie tym nie mogło zabraknąć przedstawicieli pacjentów, którym jako beneficjentom
systemu ochrony zdrowia należny jest szczególny głos w ocenie dostępności do nowoczesnej medycyny. Wnioski i rekomendacje wypracowane w niniejszym raporcie służyć
powinny debacie publicznej na temat sytuacji polskich pacjentów w zakresie dostępności
do nowoczesnej medycyny, w szczególności efektywności czynionych w tym obszarze in-
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westycji publicznych i prywatnych, jak również prawnych i instytucjonalnych barier oraz
szans w upowszechnianiu w praktyce klinicznej nowoczesnych rozwiązań, technologii,
leków, wyrobów medycznych. Diagnoza w zakresie dostępności do innowacyjności służyć
powinna także określaniu priorytetów naukowo-badawczych służących skuteczniejszej
i bezpieczniejszej ochronie zdrowia.

Ocena stopnia wdrożenia
rekomendacji z pierwszego
raportu grupy (2008)
W pierwszym raporcie Grupy Roboczej na rzecz innowacji w Opiece Zdrowotnej
z 2008 roku sformułowano szereg rekomendacji skierowanych do wielu podmiotów mających wpływ na kształt polskiej polityki zdrowotnej. Nasze propozycje miały na celu zwiększenie dostępności innowacji w ochronie zdrowia dla polskich pacjentów. Dotyczyły one
zarówno działań pilnych, jak też zaleceń działań długookresowych.
Za pilne uznano następujące działania:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

uwzględnienie w nowych regulacjach prawnych rozwiązań sprzyjających wzrostowi dostępu do innowacji,
przyspieszenie dostępu do technologii, diagnostyki medycznej, leków oraz terapii
zatwierdzonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej,
tworzenie systemów motywacji 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,
likwidację barier prawnych i administracyjnych hamujących prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych,
dalsze wzmacnianie instytucji eksperckich zajmujących się analizą nowych
technologii i wiedzą o procesach zachodzących w systemie ochrony zdrowia,
prowadzenie kampanii wyjaśniających znaczenie i rezultaty wprowadzania nowych
technologii medycznych przez media, określenia miejsca i roli Agencji Oceny
Technologii Medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz zwiększenie zakresu
i przejrzystości jej działania przez Ministerstwo Zdrowia,
uporządkowanie kompetencji i efektywnej koordynacji zadań pomiędzy instytucjami
wpływającymi na funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz wytwarzanie i wdrażanie
innowacji,
uporządkowanie i zwiększenie przejrzystości systemu refundacji oraz urzędowego ustalania cen leków,
inwentaryzację infrastruktury technicznej opieki zdrowotnej,
stworzenie przez samorządy terytorialne instrumentów umożliwiających ocenę
decyzji szpitali podejmowanych w zakresie innowacji i inwestycji.
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Przedstawione w poprzednim raporcie problemy ochrony zdrowia w Polsce w zakresie ograniczonej dostępności pacjentów do nowoczesnych terapii medycznych, pomimo pewnych pozytywnych zmian, w większości pozostają nadal aktualnym wyzwaniem
dla systemu zdrowotnego.
Warto podkreślić, że istnieją, przedstawione w strategicznych dokumentach na
temat polityki zdrowotnej państwa (Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015 oraz
Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013), kierunkowe wskazania
do wprowadzania zmian w procesie pożądanej ze względów epidemiologicznych i społecznych alokacji środków na ochronę zdrowia, ale brak jest systemu monitorowania i analizy
ich realizacji. Inny akt, powstały w Ministerstwie Zdrowia w 2009 r. (rozporządzenie z dnia
21 sierpnia 2009 roku w sprawie priorytetów zdrowotnych) określający bieżące priorytety
zdrowotne w Polsce, stanowi raczej ramy dla tzw. ustawy koszykowej (ustawa z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Wymienione w rozporządzeniu priorytety oznaczać powinny najwyższą dostępność
do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Jako priorytety wskazane zostały:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób
naczyniowo-sercowych (w tym zawałów serca i udarów mózgu), nowotworów
złośliwych, przewlekłych chorób układu oddechowego,
ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadków, w szczególności
poprzez skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych,
zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych,
zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych
skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego,
zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom,
ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych spożywaniem alkoholu,
używaniem substancji psychoaktywnych, paleniem tytoniu,
przeciwdziałanie występowaniu otyłości i cukrzycy,
ograniczanie skutków zdrowotnych spowodowanych czynnikami szkodliwymi
w środowisku pracy i zamieszkania,
poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem
i dzieckiem do lat 3,
zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i zaburzeniom rozwoju
fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym
i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych do
ich ukończenia,
rozwój opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem kompensowania
utraconej sprawności, jak również poprawę jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad pacjentem w wieku podeszłym.

Praktyka oddziaływania tego rozporządzenia nie wykazała – dotychczas – ograniczeń
w formalnym dostępie do usług zdrowotnych. W realnym dostępie natomiast decydujące
znaczenie mają nadal niedostateczne zasoby (kadrowe, finansowe i organizacyjne), jakimi
dysponują placówki zdrowotne.
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Także w innych obszarach polityki zdrowotnej mają miejsce ważne działania, jak
np. w przedmiocie funkcjonowania Agencji Oceny Technologii Medycznych, czy też propozycje konstruktywnych rozwiązań w postaci projektów aktów prawnych, np. w sferze
informacji o zdrowiu, badań czy refundacji leków. Jednak stopień ich wdrożenia, jako
stabilnych rozwiązań w istotny sposób poprawiających dostępność polskich pacjentów
do nowoczesnej ochrony zdrowia, jest na tym etapie oceny systemu ochrony zdrowia
ciągle niewystarczający.
Niesatysfakcjonujące są także efekty rekomendowanych przez Grupę Roboczą na Rzecz
Innowacji w Opiece Zdrowotnej działań długookresowych, takie jak m.in.:
		
-

prowadzenie systematycznych ocen skutków regulacji proinwestycyjnych,
opracowanie i realizacja strategii informacyjnej w dziedzinie promowania innowacji
i racjonalnego korzystania z nowych technologii,
strategia dostępu do systemu edukacji i szkoleń personelu medycznego.

W polskim systemie ochrony zdrowia nadal brak jest instytucji w pełni odpowiedzialnej za długookresową strategię planowania infrastruktury technicznej. Politycy zajmujący się ochroną zdrowia nie scharakteryzowali dotychczas mierzalnych wskaźników
innowacyjności polskiej ochrony zdrowia, jak również koncepcji monitorowania dokonującego się w niej postępu.
Jako pozytywne przykłady działań długookresowych służących rozwojowi innowacyjności wskazać można natomiast opracowanie Planu informatyzacji „E – Zdrowie Polska
na lata 2009–2015” przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, jak
również sporządzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krajowego
Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, uwzględniającego wśród priorytetów
zwiększenie innowacyjności w dziedzinie nauk medycznych w Polsce.
Pozytywnie należy ocenić ponadto reformę nauki w Polsce rozpoczętą w 2010 roku,
której celem jest uniezależnienie nauki od polityki poprzez utworzenie Narodowego Centrum Nauki, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie na przejrzystych zasadach
środków finansowych na prowadzenie badań podstawowych przez polskich naukowców
oraz utworzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odpowiedzialnego za zarządzanie
strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych, wraz z ich finansowaniem.
Wzmocnienia wymaga natomiast działalność Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego, najstarszej instytucji zdrowia publicznego w kraju, którego autorytet i potencjał w dziedzinie formułowania nowoczesnych strategii, badań, technologii i procedur
medycznych w Polsce nie jest dostatecznie wykorzystany.
Dalszą poprawę należy odnotować w zakresie finansowania ochrony zdrowia w Polsce.
Jednak mimo wyraźnego, począwszy od 2002 r., wzrostu wydatków na ochronę zdrowia
w Polsce nadal wydaje się u nas istotnie mniej w porównaniu do przeciętnej krajów Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD jak i krajów członkowskich Unii Europejskiej i to
zarówno relatywnie (w relacji do PKB), jak i absolutnie (PPP per capita). Całkowite (publiczne i prywatne) wydatki na opiekę zdrowotną stanowią w Polsce zaledwie około 7% PKB, gdy
wskaźnik przeciętny dla krajów zachodnich wynosi 9%. Wydatki publiczne w Polsce stanowią
4,7% PKB, a przeciętnie w krajach OECD są o 2 punkty procentowe wyższe. W wielkościach
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absolutnych wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą 1200 USD wg PPP, co oznacza trzykrotnie mniej niż w krajach starej Unii Europejskiej, także mniej niż w Czechach – o 500 USD.
W Europie najwięcej absolutnie i w relacji do PKB wydają takie kraje jak Francja
–11%, Belgia, Austria, Niemcy i Szwajcaria ponad 10%. Także nasi środkowo- i wschodnioeuropejscy sąsiedzi, czyli Czesi, Słowacy i Węgrzy wydają więcej, szczególnie w części
publicznej. To sytuuje Polskę nadal na jednej z najniższych lokat spośród krajów OECD.
Szczegółowe poziomy wydatków ponoszone przez poszczególne państwa na ochronę
zdrowia zawierają wykresy nr 1 i 2.
Wykres 1. Całkowite (publiczne i prywatne) wydatki na ochronę zdrowia w Polsce
i innych krajach OECD
16
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Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce

1. Innowacje w ochronie
zdrowia jako priorytet
rozwoju państw
Unii Europejskiej
Innowacje definiowane są najczęściej jako odkrycia naukowe, które następnie
wykorzystywane są powszechnie w codziennej praktyce, zapewniając społeczeństwom
zrównoważony rozwój. Innowacje przybierają charakter nie tylko nowoczesnych rozwiązań technicznych, ale często dotyczą także organizacji, zarządzania, polityki, psychologii,
kultury, ekonomii i gospodarki.
Zgodnie z najnowszą strategią Komisji Europejskiej na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju – „Europa 2020”, po przejściu kryzysu gospodarczego badania i innowacje, w tym także w ochronie zdrowia, są jednym z pięciu priorytetów rozwoju Wspólnoty
Europejskiej w najbliższym dziesięcioleciu. W tym celu Komisja Europejska podejmuje się
m.in.:
- ukończenia procesu tworzenia europejskiej przestrzeni badawczej,
- opracowania strategicznego programu działalności badawczej skoncentrowanego
wokół takich kwestii jak zdrowie i starzenie się społeczeństw,
- poprawy warunków i prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa,
poprawy dostępu do kapitału,
- utworzenia europejskiego partnerstwa innowacyjnego pomiędzy podmiotami
działającymi na poziomie UE i w państwach członkowskich w celu szybszego
opracowywania i wykorzystywania technologii potrzebnych do rozwiązania
określonych problemów np. zbudowanie biogospodarki, rozwój najważniejszych
technologii wspomagających i kształtujących przyszłość europejskiego przemysłu, w tym technologii umożliwiających osobom starszym samodzielne życie
i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Realizacja takiej strategii to nie tylko wyzwanie dla polityki wspólnotowej, ale także
zadania dla wszystkich państw Unii Europejskiej.
Od państw członkowskich Komisja Europejska oczekuje m.in. reformy krajowych
(i regionalnych) systemów prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej,
sprzyjającej inteligentnej specjalizacji, promowania wydatków na wiedzę, między innymi
przez stosowanie ulg podatkowych i innych instrumentów finansowych umożliwiających
wzrost poziomu prywatnych inwestycji w badania i rozwój2.
Promowanie innowacji w ochronie zdrowia jest postulatem Unii Europejskiej popartym konkretnymi działaniami oraz wsparciem finansowym. Założenia planu finansowego
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Unii Europejskiej na lata 2007–2013 przewidują 40% wzrost nakładów w ramach tzw. VII
Programu Ramowego, z czego największy wzrost środków spodziewany jest w kategorii obejmującej badania naukowe. VII Program Ramowy UE wraz z funduszem „Współpraca” – czyli
programy unijne mające na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństw europejskich oraz konkurencyjności gospodarki – traktują ochronę zdrowia priorytetowo, przeznaczając na nią 10%
budżetu. Środki te mają być przeznaczone m.in. na wsparcie badań nad nowymi lekami, technologiami medycznymi oraz optymalizacją procesu świadczenia usług medycznych.
Samodzielnie lub też w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Komisja Europejska podejmuje także liczne działania, których celem jest efektywny rozwój i poprawa
dostępności obywateli państw wspólnoty do innowacyjnych terapii. Przykładem takich działań
jest projekt ILI zapoczątkowany w 2007 r. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
pomiędzy Komisją Europejską i europejskim sektorem przemysłu farmaceutycznego reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA). Celem ILI
jest uczynienie Europy liderem w dziedzinie innowacji biofarmaceutycznych oraz skuteczniejsze wspieranie procesu powstawania i opracowywania lepszych leków dla pacjentów. Całkowity budżet ILI na lata 2008–2017 wynosi 2 miliardy euro (po 1 miliardzie euro od Komisji
Europejskiej i od sektora przemysłu). Pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach
ILI odbyło się w kwietniu 2008 r. Spośród złożonych 134 wniosków wybrano 15, zaś na ich
realizację przeznaczono 246 milionów euro. W 2009 roku na aktywności naukowe mające
na celu przyspieszenie procesu powstawania i opracowywania nowych leków przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych i przeciwzakaźnych przeznaczono 76,8 mln euro3.
Komisja Europejska działając na rzecz rozwoju nowych technologii w ochronie zdrowia,
wyraźnie zastrzega przy tym, iż ich wdrażanie do praktyki klinicznej zawsze winno się odbywać
z poszanowaniem podstawowych wartości dla polityki zdrowotnej całej wspólnoty, jak
i poszczególnych państw członkowskich, takich jak powszechność, dostęp do wysokiej
jakości opieki, sprawiedliwość oraz solidarność.

1.1. Aktualny stan innowacji,
		 w tym innowacji
		 medycznych w Polsce
Budowa w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, traktowanej jako najsilniejszy bodziec
rozwoju społecznego i gospodarczego, jest priorytetem polityki naukowej państwa wyrażonej
m.in. w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, Narodowym Planie Rozwoju oraz założeniach polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz innowacyjnej państwa do
roku 2020.
Jednym z pięciu priorytetów badawczych w Polsce jest obszar zdrowia, a w szczególności działania takie, jak usprawnienie systemów zbierania i przetwarzania danych epidemiolo-
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gicznych dotyczących chorób cywilizacyjnych, rozwój epidemiologii molekularnej, prowadzenie
badań nad predyspozycjami dziedzicznymi warunkującymi zwiększone ryzyko zachorowań na
choroby cywilizacyjne, poznawanie przyczyn i mechanizmów rozwoju chorób, poszukiwanie
markerów użytecznych w diagnostyce oraz w tworzeniu nowych metod leczenia, badanie procesów zachodzących w układzie nerwowym, a także diagnostyka i leczenie chorób psychicznych, naczyniowych, neurodegeneracyjnych oraz uzależnień, rozwój medycyny regeneracyjnej,
w tym zastosowanie komórek macierzystych w odtwarzaniu tkanek i narządów, jak również
rozwój nowych technologii dla potrzeb farmakoterapii4.
Do konkretnych aktywności, których realizację zakłada Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, należą m.in. utworzenie sieci co najmniej 100 specjalistycznych
gabinetów oceniających funkcję nabłonka naczyniowego u chorych oraz osób zdrowych z grup
ryzyka, utworzenie komercyjnego Centrum Leków Innowacyjnych finansowanego ze środków
pozabudżetowych, poprawa profilaktyki chorób w oparciu o system badań przesiewowych wykorzystujących zidentyfikowane markery molekularne, obniżenie toksyczności stosowanych
do tej pory terapii lekowych w oparciu o ulepszoną klasyfikację molekularną chorób, opracowanie procedur indywidualnego doboru terapii dla pacjenta, opracowanie nowych metod leczenia opartych na klinicznym wykorzystaniu komórek macierzystych w kardiologii, neurologii,
diabetologii, neonatologii i okulistyce5.
Zapewnienie dynamicznego rozwoju nowych technologii, testowanie i wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań do praktyki wymaga poparcia priorytetów państwa odpowiednim finansowaniem. W Polsce systematycznie rosną wydatki publiczne na funkcjonowanie sektora
nauki. W 2009 roku na naukę wydatkowano 4,7 mld złotych, a w 2010 roku – 5,1 mld złotych.
Pomimo rosnących nakładów na badania i rozwój stan innowacji w Polsce w porównaniu z innymi krajami oceniany jest krytycznie. Pomiar innowacyjności dokonany w krajach Unii Europejskiej na podstawie wskaźników dotyczących zasobów ludzkich, inwestycji
przedsiębiorstw, finansowania publicznego, przedsiębiorczości i partnerstwa publiczno-prywatnego, własności intelektualnej, działalności przedsiębiorstw innowacyjnych oraz
wyników gospodarczych związanych z działalnością innowacyjną klasyfikuje Polskę na 23
miejscu wśród 27 państw poddanych ocenie6.
Wykres 3. Wskaźniki innowacyjności państw Unii Europejskiej
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Niski stopień wdrożenia i wykorzystania innowacji wśród polskich przedsiębiorstw
potwierdzają badania krajowe. Jako przykład może służyć diagnoza innowacyjności polskich mikroprzedsiębiorstw.
Jak wynika z badań, jedynie 26% mikroprzedsiębiorstw w Polsce wprowadza innowacje do swej działalności, a tylko 3%, prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Wśród
mikroprzedsiębiorców niskie jest też wykorzystanie takich instrumentów jak dotacje, kredyty technologiczne czy fundusze kapitału podwyższonego ryzyka7.
Podmiotami w szczególności odpowiedzialnymi za wdrażanie innowacji w ochronie
zdrowia w Polsce są jednostki naukowo-badawcze, uczelnie medyczne, szpitale kliniczne,
a także inne jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez Ministerstwo
Zdrowia (MZ).
W 2008 roku z budżetu ministra zdrowia na realizację ok. 40 kluczowych dla systemu
ochrony zdrowia inwestycji (bez inwestycji wieloletnich) przeznaczono ok. 613 265 tys. zł.
Na wydatki majątkowe w uczelniach medycznych przeznaczonych zostało z budżetu w 2008 roku zaledwie 36 853 tys. zł, co stanowiło 3,6 % całości wydatków poniesionych
przez resort zdrowia na szkolnictwo8. W 2008 roku Ministerstwo Zdrowia wydatkowało
w sumie 48 993 tys.zł na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej do szpitali
klinicznych oraz instytutów naukowo-badawczych, do których należały m.in. tomografy
komputerowe, rezonanse magnetyczne, gamma kamery, inkubatory, aparaty do nefrodializy, mikroskopy operacyjne i inne nowoczesne urządzenia.
Poprawa dostępności do innowacji w ochronie zdrowia, w tym w szczególności do
diagnostyki obrazowej, chirurgii małoinwazyjnej, nowoczesnych metod leczenia odbywa
się także dzięki intensywnemu rozwojowi w Polsce sektora niepublicznego; otwieraniu
nowoczesnych placówek szpitalnych, centrów diagnostycznych oraz naukowo-badawczych w sektorze niepublicznym. Inwestycje niepublicznych podmiotów pochodzące m.in.
z przychodów za świadczenie usług medycznych, w tym abonamentów oraz dodatkowych
ubezpieczeń zdrowotnych, są źrodłem dodatkowych pieniędzy w systemie ochrony zdrowia, przeznaczanych z kolei m.in. na wdrażanie do codziennej praktyki klinicznej nowoczesnych technologii w niepublicznym sektorze ochrony zdrowia.
Szacuje się, iż obecnie sektor prywatnych przedsiębiorstw w Polsce ponosi jednak
zaledwie 25% całości nakładów przeznaczonych na działalność badawczą i rozwój w kraju9.
Wartość komercyjnego rynku medycznego w Polsce według stanu na 2009 rok,
wzrosła o 8% w porówaniu z rokiem 2008. Optymistyczne prognozy dotyczące rozwoju
sektora niepublicznego w Polsce prognozowane są przez ekspertów na lata 2010–201210.
Zwiększenie innowacyjności polskiej ochrony zdrowia finansowane jest nie tylko
ze środków publicznych, czy niepublicznych, ale także z funduszy UE.
Najważniejszym, wspólnotowym źródłem finansowania działalności badawczej,
w tym w dziedzinie ochrony zdrowia, jest wspomniany w pierwszej części raportu VII
Program Ramowy Unii Europejskiej. Budżet programu na lata 2007–2013 wynosi ponad
50 mld euro. Według wstępnego podsumowania Komisji Europejskiej Polska znajduje się
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na 13. miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę uczestników programu, a także na
13. miejscu pod względem wykorzystania środków na badania i rozwój11.
Kluczowe miejsce wśród wspólnotowych źródeł finansowania rozwoju nowoczesnych technologii zajmuje także Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, z którego
środki dostępne dla Polski w latach 2007–2013 wynoszą 18,7 mln euro12.
Pomimo rosnących nakładów finansowych polski system ochrony zdrowia charakteryzuje się nadal niezadowalającym poziomem dostępności zarówno do świadczeń podstawowych, jak i do nowoczesnych, wysoce skutecznych oraz korzystnych ekonomicznie
metod zapobiegania, diagnostyki i leczenia oraz poprawiania jakości życia pacjentów.
Argumenty uzasadniające taką tezę odnaleźć można nie tylko w raportach i dokumentach krajowych, ale także w międzynarodowych analizach porównujących systemy
ochrony zdrowia, do których należy np. Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009 czy
Raport Karolinska Institute.
Liczne apele o poprawę dostępności do nowoczesnego leczenia w Polsce wyrażają
różnorodni uczestnicy sektora zdrowotnego, jak np. w ostatnim czasie Polskie Amazonki
Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Chorych na Szpiczaka, Polskie Towarzystwo Chirurgii
Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne czy też Ogólnopolska Izba Producentów
Wyrobów Medycznych POLMED i inne organizacje.

1.2. Dostęp do innowacyjnych
		 leków
Wyznacznikiem postępu współczesnej medycyny są leki innowacyjne, które pozwalają na skuteczniejszą terapię wielu wcześniej nieuleczalnych chorób, jak również
przynoszą poprawę jakości życia chorych. Osiągnięciem przełomu XX i XXI wieku są
m.in. leki biotechnologiczne, które zastępują lub uzupełniają białka endogenne, stwarzając możliwości terapeutyczne z reguły niemożliwe do osiągnięcia w wyniku działania
tradycyjnych leków opartych na syntezie chemicznej. Od 2008 roku zarejestrowano na
świecie ok. 400 leków biotechnologicznych, które znalazły zastosowanie m.in. w chorobach serca, udarach, niedokrwistości, cukrzycy, hemofilii, stwardnieniu rozsianym,
chorobach nowotworowych, osteoporozie oraz chorobach rzadkich13.
Według danych IMS Health, jedynie 15% polskiego rynku aptecznego stanowią
leki innowacyjne/oryginalne, co w tej dziedzinie plasuje Polskę na jednym z ostatnich
miejsc w Unii Europejskiej14. Niska jest też dynamika wzrostu refundacji leków innowacyjnych dla polskich pacjentów. Refundacja ta jest warunkiem wdrażania innowacji do
powszechnej praktyki klinicznej. W latach 2004–2007 nastąpił ponad 10% wzrost sprzedaży refundowanych leków innowacyjnych w Polsce. Średnie ceny refundowanych leków
innowacyjnych spadły w tym okresie o 7,8%15.

13

Szczegółową analizę wydatków refundacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
na leki w poszczególnych grupach schorzeń przedstawia wykres nr 4.
Wykres 4. Udział określonych grup leków w refundacji
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Źródło: NFZ

Jednym z podstawowych źródeł dostępności nowoczesnych leków w ramach finansowania ze środków publicznych są terapeutyczne programy zdrowotne. W 2009 roku
Narodowy Fundusz Zdrowia finansował 35 programów lekowych, w tym 8 programów onkologicznych i 27 programów nieonkologicznych na łączną kwotę 1,09 mld złotych.
W 2009 roku NFZ wprowadził 9 nowych programów lekowych, co wiązało się z poszerzeniem katalogu substancji czynnych o nowe substancje. Dotyczyły one następujących schorzeń: przewlekłego zapalenia płuc u pacjentów z mukowiscydozą (tobramycinum), choroby Pompego (alglucosiadase alfa), mukopolisacharydozy typu II (idursulfase),
mukopolisacharydozy typu IV (galsulfase), leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinowego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) (mecaserminum), leczenie
raka nerki (sunitynib), leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzienczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych (methotrexatum subcutaneum),
leczenie inhibitorami czynnika martwicy nowotworów (TNF) chorych z ciężką, aktywną
postacią zesztywniającego zapalenia stawów (ZZSK) (infliximabum lub etanerceptum lub
adalimumab), leczenie ostrych porfirii wątrobowych (hemina ludzka)16.
W 2009 roku Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wprowadził także nowe substancje czynne w programach terapeutycznych następujących schorzeń: białaczka szpikowa
(nilotynib), nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego (sunitynib), tętnicze nadciśnienie płucne (treprostinil), reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o przebiegu agresywnym (methotrexatum subcutaneum). Pomimo
wprowadzania nowych substancji czynnych w 2009 roku stwierdzić należy, iż Polska nadal w niezadowalającym stopniu wywiązuje się z postanowień złożonych w ramach swej
działalności we wspólnotowej grupie roboczej – High Level Farmaceutical Forum, której
celem jest poprawa dostępności do innowacji w ochronie zdrowia poszczególnych państw
wspólnoty, premiowanie rozwoju innowacyjności w ochronie zdrowia, jak również optymalizacja dostępnych terapii.
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Szczegółowe omówienie barier w dostępności do nowoczesnej terapii w leczeniu
najczęstszych chorób, takich jak nowotwory, cukrzyca i osteoporoza nastąpi w dalszej
części raportu. Zaznaczyć jednak należy, że trudności w dostępie do nowoczesnej terapii
refundowanej ze środków publicznych występują także jeśli chodzi o leczenie niektórych
chorób rzadkich. Przykładem choroby, w leczeniu której dla polskich pacjentów niedostępne są nowoczesne leki, może być hemofilia. Polska jest jednym z nielicznych krajów
Europy, w których w leczeniu hemofilii stosuje się głównie krwiopochodne czynniki krzepnięcia i nie ma powszechnego dostępu do najbezpieczniejszych czynników rekombinowanych, uzyskanych metodami biotechnologicznymi, co jest sprzeczne z zasadami leczenia
tej choroby zalecanymi przez Parlament Europejski17. Leki rekombinowane w leczeniu
hemofilii zostały zakupione w Polsce w niewielkiej ilości po raz pierwszy dopiero w 2010
roku i przeznaczone są dla bardzo małej grupy dzieci nowo zdiagnozowanych i wcześniej
nieleczonych. Innym przykładem jest leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów w Polsce. Z nowoczesnego leczenia biotechnologicznego korzysta jedynie 1,2 do 2% pacjentów.
Średnia europejska wynosi w tym obszarze 10%18.
Jedną z podstawowych dróg dostępu pacjentów do innowacyjnego leczenia są
badania kliniczne. W świetle międzynarodowych analiz Polska, biorąc pod uwagę m.in.
dostępność pacjentów, możliwości naukowe oraz niskie koszty, posiada duży potencjał do
prowadzania badań klinicznych. Sytuację Polski w tym obszarze na tle międzynarodowym
przedstawia wykres nr 5.
Wykres 5. Potencjał w zakresie badań klinicznych wybranych państw na świecie
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Źródło: www.atkearney.com, Za S. Grajkiem, R.Staszewskim
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Pomimo wysokiego potencjału, liczba badań klinicznych przeprowadzonych w Polsce
pozostaje niezadowalająca. Rocznie w Polsce rejestruje się ok. 450 nowych badań, w których
bierze udział 30–40 tys. osób. Pod tym względem ustępujemy m.in. Wielkiej Brytanii
i Niemcom (ok. 1,5 tys. badań rocznie). W Czechach i na Węgrzech prowadzi się ich podobną liczbę choć są to kraje mniejsze od Polski19. Samodzielne krajowe badania kliniczne
zaproponowane przez polskie ośrodki badawczo-kliniczne należą do rzadkości.
W 2009 roku nastąpił zaledwie 1% wzrost liczby badań klinicznych prowadzonych
w Polsce20. Przyczyny spadku dynamiki liczby badań klinicznych w Polsce omówione zostaną w części raportu dotyczącej barier prawnych w rozwoju innowacji w ochronie zdrowia.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż badania kliniczne w Polsce cieszą się duży poparciem
i zaufaniem społecznym. Według dostępnych badań 2/3 Polaków, bez większych różnic
co do miejsca zamieszkania czy pozycji społecznej, zetknęło się z informacją o badaniach
klinicznych leków. W opinii tych respondentów przeważają pozytywne skojarzenia z badaniami klinicznymi (dla 35% z nich oznaczają one postęp w medycynie, dla 28% wprowadzanie nowych leków, a badania kliniczne jako szansę na poprawę stanu zdrowia pacjentów wskazało 26% respondentów). W badaniu wykazano także wysoki odsetek osób, które
w razie choroby skorzystałyby z udziału w badaniu klinicznym21.
Według analiz PMR, rynek badań klinicznych w Polsce wzrośnie w 2010 roku do
718 mln złotych, a więc o 5% w stosunku do ubiegłego roku. W latach 2006–2008 rynek
badań klinicznych w Polsce rozwijał się w tempie 8–10% rocznie.

1.3. Dostęp do nowoczesnych
		 technologii i wyrobów
		 medycznych
Sytuację na rynku technologii medycznych w Polsce scharakteryzować można
następująco: dramatycznie niski poziom produkcji aparatury medycznej i materiałów
medycznych w kraju, potrzeba wprowadzania schematów działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych, potrzeba skorelowania środków technicznych wykorzystywanych w diagnostyce i terapii z najważniejszymi społecznie chorobami. W krajach Unii Europejskiej
dostępnych jest ok. 8 000 wyrobów medycznych. W Polsce w ramach środków publicznych
dostępnych jest ok. 300 przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych. Kwestie
te uregulowane zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (Dz. U. z dnia 31 sierpnia
2009 r. nr 139 poz. 1141). W akcie tym zawarty został nie tylko spis wyrobów podlegających
refundacji, ale także jej wysokość, wysokość wkładu własnego ubezpieczonego korzystającego z zaopatrzenia w wyroby medyczne, jak również częstość zaopatrywania pacjenta
w wyroby medyczne.
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W 2009 roku refundacja wyrobów medycznych dla pacjentów w Polsce kosztowała
Narodowy Fundusz Zdrowia 587 mln złotych. Poziom refundacji wyrobów medycznych
i stopa jego wzrostu w ostatnich latach oceniane są jako niezadowalające i ograniczające
dostępność pacjentów do wyrobów medycznych22.
Przykładem dziedziny, w której powszechna dostępność nowoczesnych wyrobów medycznych w Polsce jest niezadowalająca, może być leczenie ran przewlekłych powstałych
przede wszystkim w wyniku przewlekłej niewydolności żylnej, w przebiegu stopy cukrzycowej
lub odleżyn i oparzeń. Jak szacują eksperci, problem ten może dotyczyć w Polsce ok. 500 000
osób23. Obecnie w Polsce refundowane są tylko 3 grupy opatrunków. Refundacji nie podlegają
opatrunki tzw. pierwszego rzutu – najbardziej skuteczne w fazie zakażenia oraz oczyszczania
rany24. W celu poprawy dostępności polskich pacjentów do nowoczesnego leczenia ran przewlekłych konieczne wydaje się podjęcie następujących działań: wprowadzenie interdyscyplinarnego podejścia do leczenia ran przewlekłych, wprowadzenie do nauczania uniwersyteckiego
podstaw leczenia ran, a także podyplomowych kursów specjalistycznych prowadzonych przez
ośrodki referencyjne, stworzenie sieci specjalistycznych ośrodków, poradni, centrów leczenia
ran, wdrożenie odrębnych ambulatoryjnych procedur miejscowego leczenia ran przewlekłych
przez NFZ i wprowadzenie refundacji na opatrunki specjalistyczne zgodnie z zaleceniami
Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran25.
Szczegółowe informacje na temat dostępności w Polsce specjalistycznych opatrunków w porównaniu z innymi państwami przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Porównanie dostępności różnych rodzajów opatrunków specjalistycznych w Polsce
i w innych krajach Unii Europejskiej
Czechy Słowacja Chorwacja Węgry Wlk. Brytania Niemcy
Liczba opatrunków
na liście
refundacyjnej
Liczba grup
opatrunków
na liście

Poziom dopłat
pacjentów

Polska

1603

443

213

136

731

1869

50

jedna lista
zawierająca
wszystkie
opatrunki

14

7

7

14

7

3

ok.10%

20%

20%

0

10%

70%

do rozmiaru
10x10cm
– brak dopłat
powyżej tego
rozmiaru
– 25%

Czas oczekiwania
do 6
do 6
3
4
1-3
na
							
na odpowiedź
miesięcy
miesięcy
miesiące
miesiące
miesięcy
bieżąco
							
ministerstwa
							
							

wg obowiązującego
prawa 180 dni.
W praktyce brak
rozpatrzenia
wniosków
od 2002 r.

brak opłat
130 euro
brak opłat
1100 euro
brak opłat
3 euro za
400 złotych
Koszt złożenia
wniosków
		
za opatrunek 		
za produkt 		
opatrunek
za opatrunek
refundacyjnych
							
Projekt 149 tys. zł!
Ostatnia
aktualizacja list
refundacyjnych

2 razy
w roku

czerwiec
2009

maj
2009

co
miesiąc

co
miesiąc

2 razy
w miesiącu

1999 r.

Źródło: OIGWM POLMED 2009.
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Przykładem nowoczesnej technologii, której dostępność w Polsce poprawia się
w ostatnich latach dzięki wydatkom ze środków publicznych, jest natomiast oksygenacja
pozaustrojowa (ECMO). W 2010 roku szpitale w Polsce dzięki środkom z budżetu Ministerstwa Zdrowia wprowadziły do praktyki klinicznej 9 uniwersalnych zestawów do ECMO,
czyli tzw. sztucznych płucoserc przeznaczonych do leczenia chorych z ostrą niewydolnością oddechowo krążeniową26.
Obszarem, który wymaga szerszego omówienia, jest chirurgia małoinwazyjna, która obecnie jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii medycznych
na świecie. Przynosi ona nie tylko lepsze efekty terapeutyczne w porównaniu z metodami
klasycznymi, ale także obniża koszty leczenia poprzez skrócenie okresu hospitalizacji
i czasu powrotu operowanych pacjentów do aktywności. Nieporównywalne są także efekty
dla jakości życia pacjentów. Dziedzina ta obejmuje m.in. klasyczne operacje laparoskopowe, operacje laparoskopowe z wykorzystaniem pojedynczego nacięcia w powłokach, całą
gamę małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych znajdujących zastosowanie w urologii,
ginekologii, laryngologii, neurochirurgii, anestezjologii, kardiochirurgii i chirurgii ogólnej,
jak również operacje prowadzone przez naturalne otwory ciała.
Chirurgia małoinwazyjna, według ekspertów rozwija się w Polsce w niewystarczającym tempie, a jedną z przyczyn tego stanu rzeczy najczęściej podnoszoną w debacie
publicznej, jest brak różnic w finansowaniu procedur chirurgicznych przeprowadzanych
metodami klasycznymi i małoinwazyjnymi przez publicznego płatnika. Zdaniem ekspertów w ocenie kosztów leczenia w Polsce wciąż nie są brane pod uwagę oszczędności i korzyści wynikające z zastosowania innowacyjnych technologii medycznych. Małoinwazyjne
metody leczenia oznaczają dla pacjenta m.in. krótszy czas rekonwalescencji, zmniejszenie bólu pooperacyjnego oraz szybszy powrót do normalnego życia. Dla systemu ochrony
zdrowia skrócenie czasu hospitalizacji przynosi wymierne korzyści finansowe. Jednocześnie stosowanie innowacyjnych procedur prowadzi do zmniejszenia potencjalnych powikłań, powtórnych operacji, a także zmniejszenia zużycia leków27.
Współczesnym wsparciem dla chirurgów wykonujących zabiegi małoinwazyjne,
w tym szczególnie w onkologii, jest robotyka chirurgiczna. W 2009 roku, tylko w asyście
jednego z typów najnowszej generacji robotów chirurgicznych – da Vinci, przeprowadzonych zostało na świecie 200 000 operacji. Według danych Intutive Surgical implementacja
systemów da Vinci zwiększa liczbę pacjentów operowanych metodami małoinwazyjnymi, w tym pacjentów, u których występowały przeciwwskazania do wykonania klasycznej
laparoskopii m.in. z uwagi na otyłość lub wcześniejsze liczne interwencje chirurgiczne.
Jednocześnie skrócony jest czas hospitalizacji i rehabilitacji oraz następuje szybszy powrót do aktywności pacjentów, w tym aktywności zawodowej. W 2010 roku w Polsce przeprowadzone zostały pierwsze demonstracje pracy tego nowoczesnego urządzenia, jednak
na stałe jest ono niedostępne w codziennej praktyce klinicznej28. Obecnie na świecie pracuje ponad 1 570 robotów chirurgicznych, w tym w Czechach – 9, Rosji – 8, Rumunii – 8,
Turcji – 7, Bułgarii – 129.
Innowacyjne technologie w innych dziedzinach medycyny, szczególnie w terapii
podnoszącej jakość życia osób cierpiących z powodu chorób przewlekłych, pojawiają się
w Polsce stosunkowo rzadko, a ich upowszechnianie w codziennej praktyce klinicznej jest
mocno wydłużone w czasie.
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1.4. Diagnostyka obrazowa
Za niezadowalający uznać należy utrzymujący się w polskim systemie ochrony zdrowia poziom dostępności pacjentów do diagnostyki obrazowej, w tym szczególnie do tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, jak również nadzór nad jakością badań
obrazowych. Polska należy do państw Unii Europejskiej o jednej z najniższych dostępności
do badań diagnostycznych z użyciem rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Szczegółowe dane przedstawiają wykresy nr 6 i 7.
Wykres 6. Liczba urządzeń rezonansu magnetycznego w przeliczeniu na milion osób
populacji w krajach OECD
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Wykres 7. Liczba tomografów komputerowych w przeliczeniu na milion osób populacji
w krajach OECD
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Zdaniem ekspertów problem ograniczonej dostępności do diagnostyki obrazowej w ramach
świadczeń finansowanych ze środków publicznych szczególnie widoczny jest w onkologii, gdzie zbyt długi czas oczekiwania na badania diagnostyczne ma bezpośredni wpływ
na późną rozpoznawalność chorób nowotworowych oraz obniżenie skuteczności leczenia
onkologicznego wdrożonego z opóźnieniem30.
Nadal niezadowalająca jest także dostępność polskich pacjentów do diagnostyki
w ramach medycyny nuklearnej stosowanej m.in. w diagnostyce chorób układu kostnego,
endokrynnego, pokarmowego, w tym w szczególności do diagnostyki chorób onkologicznych.
Przykładowo, w Polsce wykonuje się 3–4 razy mniej badań tego typu niż w Niemczech,
2–3 razy niż w Czechach i na Słowacji31.
W Polsce niedostępne są najnowsze technologie diagnostyczne z zakresu medycyny
nuklearnej, takie jak np. aparaty hybrydowe złożone z gamma kamery i tomografu komputerowego stosowane już w innych krajach UE.
Systematycznie, choć powoli poprawia się natomiast w Polsce dostępność do wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej, do której należy przede wszystkim tomografia pozytonowa (PET), obecna w polskiej medycynie od 2003 roku. Ta jedna z najnowocześniejszych, ale i najdroższych technik obrazowania pozwala m.in. na wczesne wykrywanie
przerzutów w chorobach nowotworowych, a także prowadzenie badań czynnościowych
przede wszystkim w schorzeniach kardiologicznych32. W publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej pracuje obecnie 12 tego typu urządzeń. Wskaźnik liczby skanerów PET w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców wynosił w Polsce w 2010 roku – 0,35 i choć
wzrósł w ostatnich latach, nadał należy do najniższych w Europie.
Tabela 2. Dostępność skanerów tomografii pozytonowej (PET) w wybranych państwach
Unii Europejskiej.
Kraje UE

Liczba skanerów PET na 1 mln mieszkańców

BELGIA

2,3

HOLANDIA

2,1

FRANCJA

0,7

WIELKA BRYTANIA

0,3

WŁOCHY

0,6

POLSKA

0,35

Źródlo: Ministerstwo Zdrowia, 2010

Poprawia się natomiast dostępność w kraju do radiofarmaceutyków wykorzystywanych do badania PET. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych stworzone zostały trzy krajowe ośrodki produkcji radioizotopów, z których dwa
rozpoczęły już działalność33. Produkcja radioizotopów w Polsce pozwoli na ograniczenie
konieczności bieżącego ich sprowadzania transportem lotniczym z innych państw i z pewnością ułatwi pacjentom dostęp do diagnostyki PET.
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Niezrealizowanym dotychczas w pełni w Polsce warunkiem efektywności diagnostyki PET jest natomiast ustalenie i wdrożenie do praktyki klinicznej precyzyjnych kryteriów kwalifikowania oraz procedur kierowania pacjentów na to badanie34.
Obok dostępności problemem polskiego systemu ochrony zdrowia jest brak wystarczającego nadzoru nad jakością badań diagnostycznych. Zagadnienie to omówione
zostanie szerzej na przykładzie jakości badań mammograficznych w części raportu dotyczącej diagnostyki w onkologii.

2. Prawne i instytucjonalne
aspekty dostępu
do innowacji medycznych
w Polsce
2.1. Instytucje odpowiedzialne
		 za rozwój innowacji
		 medycznych
Wiodącą instytucją merytoryczną mającą, obok Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, znaczący wpływ na to, jakie świadczenia zdrowotne, technologie
medyczne, wyroby medyczne i leki będą powszechnie dostępne dla pacjentów w Polsce,
jest Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Rola AOTM podlega ciągłej ewolucji.
Od 12 sierpnia 2009 roku, na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o cenach, AOTM
uzyskała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną.
Do jej ustawowych zadań należą przede wszystkim:
- wykonywanie raportów dotyczących oceny świadczeń opieki zdrowotnej,
- wydawanie rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej
do wykazu świadczeń gwarantowanych lub usunięcia świadczeń z wykazu
świadczeń gwarantowanych,
- wydawanie rekomendacji dotyczących zmiany poziomu, sposobu realizacji lub
finansowania świadczeń,
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- opracowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów
medycznych jako świadczeń gwarantowanych oraz przygotowanie oceny raportów
tych świadczeń,
- wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych.
Od stycznia 2010 roku prezes AOTM wprowadził nowe wytyczne służące ocenie
świadczeń opieki zdrowotnej, wpływające na zwiększenie przejrzystości i transparentności decyzji i opinii refundacyjnych podejmowanych przez organy AOTM. Najnowsze zmiany
w tym zakresie działalności Agencji zmierzają do rezygnacji z oceny warunków wykonywania świadczeń medycznych dokonywanych dotychczas przez AOTM. Ocena dostępu do
świadczeń zdrowotnych i analiza liczby zawartych umów pod kątem potrzeb zdrowotnych
świadczeniobiorców i poziomu zapewnienia świadczeń zdrowotnych należeć będzie wg
ostatnich zmian prawnych do dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ35. Z kolei propozycję rozszerzenia obszaru działań AOTM zawiera projekt regulacji prawnych w zakresie
refundacji leków zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia36.
Pomimo pozytywnych zmian, jakie dokonały się w przedmiocie działalności AOTM,
systemowym problemem pozostaje brak ścisłego związania jej opiniami i rekomendacjami decydentów polityki zdrowotnej. Dlatego też w dalszym ciągu mnożyć można przykłady
decyzji Rady Konsultacyjnej AOTM, które nie są respektowane przez MZ w prowadzeniu
polityki refundacyjnej. Przykładem braku związania MZ rekomendacjami AOTM były aż do
ostatniej propozycji listy refundacyjnej z 2010 roku, długodziałające analogi insulin ludzkich, które mimo pozytywnych rekomendacji nie występowały na liście leków refundowanych w Polsce.
W działalności instytucji ochrony zdrowia w Polsce mających wpływ na dostępność
nowoczesnych terapii dla pacjentów podkreślić należy konieczność zmniejszenia barier
administracyjnych oraz zwiększenia wydajności oddziałów wojewódzkich Narodowego
Funduszu Zdrowia w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących terapii niestandardowej, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności prowadzonego leczenia onkologicznego.
W opinii lekarzy poprawa wydajności tego działania winna nastąpić poprzez eliminację
wielokrotnego powtarzania tych samych czynności przez wydziały gospodarki lekami oddziałów wojewódzkich NFZ. Nadmierne zbiurokratyzowanie procedury administracyjnej
dotyczącej uzyskania zgody płatnika na finansowanie chemioterapii niestandardowej podnoszone jest przez środowisko onkologów jako poważna bariera dla pacjentów w szybkiej
dostępności do nowoczesnego leczenia onkologicznego.
Obecnie wnioski na terapię niestandardową przygotowane są przez wnioskującego
lekarza specjalistę. Pierwszym krokiem jest uzyskanie na wniosku zgody konsultanta wojewódzkiego, dyrektora lub dyrektora ds. finansowych szpitala, z którego budżetu terapia
ma być sfinansowana, oraz ordynatora oddziału lub osoby przez niego wyznaczonej.
Następnie wnioski kierowane są do dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ , którzy wyraża ew. zgodę na finansowanie terapii. Przed uzyskaniem decyzji dyrektora NFZ wniosek
jest opracowywany przez wydziały gospodarki lekami w oddziałach wojewódzkich NFZ.
Aktualnie nie ma żadnej formalnej koordynacji pomiędzy wydziałami gospodarki
lekami poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie rozpatrywania wniosków
na terapię niestandardową. Wynika stąd, że poszczególne wydziały zajmują się często
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identycznymi wnioskami – wnioskami dotyczącymi tych samych interwencji (te same
leki), które mają być stosowane u pacjentów o takiej samej lub zbliżonej charakterystyce klinicznej (to samo wskazanie). Tymczasem od 2007 roku istnieją rekomendacje ekspertów dotyczące budowy systemu skoordynowanej oceny wniosków o terapie niestandardowe, niewykorzystane dotychczas przez polityków zajmujących się
ochroną zdrowia w Polsce37.
Próbą rozwiązania problemu dostępności do chemioterapii niestandardowej dla
polskich pacjentów jest powołanie w 2010 roku przez prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia zespołu ds. onkologii, którego głównym zadaniem jest próba uporządkowania
zasad finansowania terapii niestandardowej.
W instytucjonalnych aspektach dostępności do innowacji w polskiej ochronie zdrowia podkreślić należy wzrastającą i coraz bardziej widoczną na scenie krajowej polityki
zdrowotnej rolę organizacji pozarządowych, które nie tylko są źródłem transferu wiedzy
o najnowszych sposobach leczenia danych chorób , ale także coraz częściej zabierają stanowczy głos na temat braku innowacyjnych metod prewencji, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz pielęgnacji osób cierpiących na schorzenia przewlekłe. Ważną inicjatywą
dla użytkowników systemu ochrony zdrowia jest ogólnopolski monitoring dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych podjęty przez Fundację Watch Health Care, mający na
celu wskazywanie obszarów nierówności w zakresie dostępu do świadczeń medycznych,
określanie sposobów zmiany negatywnego stanu rzeczy w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami oceny technologii medycznych oraz promowanie
najbardziej efektywnych klinicznie, bezpiecznych i opłacalnych technologii medycznych
w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa tak, aby były one dostępne
ogółowi społeczeństwa38.

2.2. Prawne aspekty dostępu
		 do innowacji
Bariery prawne hamujące wykorzystanie w codziennej praktyce klinicznej nowoczesnych technologii w polskiej ochronie zdrowia wiążą się przede wszystkim z brakiem
krajowych regulacji prawnych dotyczących określonego obszaru, brakiem implementacji
do polskiego systemu prawnego przepisów wspólnotowych, jak również niewywiązywaniem
się przez Polskę z międzynarodowych zobowiązań, a także takim kształtem przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, który w sposób negatywny oddziałuje na obszary
innowacji w ochronie zdrowia.
Podstawową barierą jest brak jednolitego systemu informacji o zdrowiu zbudowanego na bazie spójnego systemu oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Postulaty różnych środowisk o uchwalenie tego aktu prawnego bezskutecznie formułowane
są od wielu lat. Zdaniem ekspertów ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia winna zabezpieczać prawnie następujące cele: stworzenie warunków informacyjnych umożliwiających podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki
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zdrowotnej niezależnie od przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz
zasad jej finansowania, stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia,
charakteryzującego się z jednej strony elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, w tym do modelu finansowania świadczeń ze środków
publicznych, z drugiej strony odpornością na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji
danych, spowodowanych zmianami systemowymi w ochronie zdrowia, zmniejszenie luki
informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia, uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego
modelu opieki zdrowotnej, uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia zapewniającego m.in. wymianę
danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu informacji w ochronie zdrowia,
ograniczanie redundancji danych gromadzonych w poszczególnych elementach systemu informacji w ochronie zdrowia, funkcjonalizację i zmniejszanie obciążeń administracyjnych oraz kosztów gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia, a także
zapewnienie wysokiego poziomu wiarygodności i jakości danych.
Jako pozytywną zmianę i próbę uporządkowania problemu informacji w ochronie należy wskazać przedłożenie przez resort zdrowia w sierpniu 2010 roku projektu
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia39. Zawarte w projekcie aktu regulacje
dają rękojmię uporządkowania systemu informacji w ochronie zdrowia, w szczególności uporządkowania kwestii przetwarzania danych niezbędnych do prowadzenia polityki
zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.
Brak regulacji prawnych oraz nieprecyzyjne istniejące prawodawstwo jest przyczyną niskiej dynamiki rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce40. W Polsce nadal brakuje jednolitej ustawy kompleksowo regulującej problematykę badań klinicznych. Krokiem naprzód w kierunku poprawy sytuacji w zakresie prowadzenia badań klinicznych
są założenia do ustawy o badaniach produktów leczniczych przedstawione do publicznej
wiadomości przez MZ 11 czerwca 2010 roku. Projektowane rozwiązania mają na celu
przede wszystkim wprowadzenie bardziej jasnych i przejrzystych procedur związanych
z wydawaniem pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego. Według Ministerstwa
Zdrowia jasność regulacji prawnych oraz przejrzystość procesu wydawania pozwolenia
może stać się impulsem dla sponsorów do lokowania większej liczby badań klinicznych
w Polsce41.
Obok problemów proceduralnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych istotną barierą dla rozwoju tej dziedziny w Polsce jest także prawo podatkowe,
a w szczególności brak precyzyjnych i jednoznacznych rozwiązań prawnych w zakresie obciążania podatkiem VAT usług firm prowadzących badania kliniczne w Polsce. Ta
sytuacja zniechęca sponsorów do zlecenia prowadzenia badań klinicznych w Polsce,
wpływając tym samym na ograniczenie polskim pacjentom dostępności do terapii eksperymentalnych42.
Jako niepokojące dla dostępu innowacji w Polsce interpretowane są także propozycje zmian prawa dotyczące funkcjonowania innowacyjnego sektora farmaceutycznego. Firmy farmaceutyczne miałyby płacić dodatkowy podatek w wysokości 3 proc. od
przychodów osiąganych z refundacji. Ten podatek (nazywany podatkiem Garattiniego)
we Włoszech jest liczony od wydatków na marketing firm farmaceutycznych i miał ogra-
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niczyć środki przeznaczane na ten cel. W Polsce natomiast ma to być praktycznie podatek obrotowy i nie ograniczy wydatków marketingowych. Istnieje też obawa, że takie
dodatkowe obciążenie, w ostatecznym rozrachunku przeniesione zostanie na chorego.
Ponadto sam cel pobierania tego podatku (finansowanie niezależnych projektów naukowych) może pogrążyć się w procedurach wydatkowania środków pochodzących z tego
obciążenia finansowego. Jako problematyczne oceniane jest także zamrożenie wydatków na refundacje na poziomie 17% proponowane przez MZ.
Jako niesprzyjający szerszemu dostępowi polskich pacjentów do nowoczesnej terapii oceniany jest dotychczasowy brak pełnej implementacji do polskiego prawa postanowień Dyrektywy Rady 89/105/ EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. („Dyrektywa Przejrzystości”),
określająca standardy administracyjne podejmowania decyzji refundacyjno-cenowych
przez organy państwa43. Próbą naprawy tej sytuacji jest projekt ustawy o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przekazanych do konsultacji społecznych przez MZ we wrześniu 2010 roku. Według
części ekspertów rynku farmaceutycznego po raz pierwszy w Polsce kryteria refundacyjno-cenowe, w proponowanym kształcie, spełniają wymogi Komisji Europejskiej i Dyrektywy Transparentności. Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie ustawy w Polsce
powołana zostanie Komisja Ekonomiczna, która zacznie prawidłowo realizować politykę
cenową (na kształt australijskiej agencji cen, tzw. PBPA), wprowadza się również umowy
podziału ryzyka, które pozwolą na refundację większej liczby innowacyjnych leków w ramach dostępnych środków finansowych44.
W polskim prawie medycznym brakuje także prawnych uregulowań dotyczących
wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej nowoczesnych technologii medycznych
wykonywanych na odległość, jak np. teleradiologii, co jest bezpośrednią przyczyną braku możliwości wydania opinii w przedmiocie refundacji tego typu świadczeń ze środków
publicznych.
W obowiązujących przepisach prawnych nie została także dotychczas uregulowana problematyka skoordynowanej opieki farmaceutycznej (Pharmaceutical Care).
Zakłada ona udział farmaceuty w procesie farmakoterapii, poprzez: „zapewnienie prawidłowego stosowania leków, ograniczenie działań niepożądanych i interakcji leków,
eliminację błędów, uniemożliwienie podwójnej ordynacji, a także śledzenie efektów
zastosowania leków”. Takie zaangażowanie farmaceuty w proces leczenia pozwala na
zwiększenie bezpieczeństwa terapii. Nieprawidłowe stosowanie leków, ich interakcje,
błędy oraz podwójna ordynacja leków prowadzi w wielu przypadkach do pogorszenia
się stanu zdrowia pacjenta. Dostrzeżono to już w innych krajach, gdzie problematyka
opieki farmaceutycznej stała się przedmiotem regulacji prawa oraz funkcjonuje w praktyce aptek ogólnodostępnych i szpitalnych. W związku z powyższym, celowe wydaje się
uregulowanie opieki farmaceutycznej i zaliczenie jej do katalogu świadczeń zdrowotnych45.
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3. Choroby przewlekłe
– wyzwania dla innowacji
W 2020 roku populacja osób powyżej 60. roku życia stanowić będzie ok. 25–30%
mieszkańców Unii Europejskiej, dlatego polityka zdrowotna tak silnie kierunkowana jest
na zdrowie osób starszych. A co za tym idzie postępowanie w chorobach przewlekłych
należy do priorytetów zdrowia publicznego. Szczegółowe zadania w tym zakresie znalazły
się w dokumencie „Silver Paper” sformułowanym podczas konferencji European Summit
Age Related Diseases. Te zadania to m.in. rozwój działalności naukowej służącej opracowaniu metod wczesnego rozpoznawania chorób okresu starzenia się oraz leków nowej
generacji na te choroby, jak również propozycje działań prewencyjnych dotyczących m.in.
choroby Alzheimera, Parkinsona, osteoporozy, chorób układu krążenia i innych46.

3.1. Cukrzyca
3.1.1. Epidemiologia cukrzycy w Unii
		 Europejskiej
Cukrzyca według definicji Światowej Organizacji Zdrowia jest chorobą metaboliczną
o różnorodnej etiologii, która charakteryzuje się przewlekłą hiperglikemią z zaburzeniami
metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białka, wynikającą z defektu wydzielania insuliny,
nieprawidłowego działania insuliny bądź współistnienia obu tych mechanizmów. Poważnym
problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym są także powikłania cukrzycy.
Jako najczęstsze powikłania cukrzycy wskazywane są: uszkodzenie siatkówki (występuje u 90% chorych na cukrzycę typu pierwszego trwającą ponad 20 lat), choroby nerek,
uszkodzenia systemu nerwowego, choroba niedokrwienna serca (występuje 2 razy częściej
u mężczyzn i 6 razy częściej u kobiet chorych na cukrzycę niż w pozostałej populacji), choroby naczyniowe, w tym udar mózgu47.
Zgodnie z najnowszymi danymi Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej średnia
zachorowalność na cukrzycę wśród dorosłych osób (w wieku 20–79 lat) w krajach Unii Europejskiej wzrosła z 7,6% w 2003 r. do 8,6% w roku 2006, co daje liczbę 31 milionów chorych.
Co więcej, zgodnie z przewidywaniami, odsetek ten w 2025 r. wyniesie nawet 10,3%48.
W Polsce liczbę chorych na cukrzyce szacuje się na ponad 2 mln osób. Insuliną leczonych
jest około 450–500 tys. (wg konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii prof. dr hab. n.
med. Krzysztofa Strojka)49. Brak precyzyjnych danych dotyczących liczby osób chorych na
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cukrzycę wynika z braku funkcjonowania ogólnopolskiego rejestru chorych na cukrzycę (dorosłych oraz wieku rozwojowego). Od 2007 roku rejestr taki znajduje się w fazie
wdrożeniowej, a jego pełne uruchomienie planowane jest w roku 2011. Funkcjonowanie
ogólnopolskiego rejestru cukrzycy będzie ważnym krokiem w poprawie monitorowania
sytuacji epidemiologicznej w cukrzycy oraz organizacji opieki nad chorymi na cukrzycę.
Niekorzystne prognozy dla Polski, jeśli chodzi o epidemiologię cukrzycy, formułuje
Światowa Federacja Diabetologiczna, według której do 2015 r. w Polsce nastąpi 5% wzrost
zachorowań na cukrzycę.
Czynnikiem podwyższonego ryzyka epidemiologicznego dla Polski jest także epidemia otyłości wśród dzieci i młodzieży. Ogólnopolskie badania przeprowadzone przez
Centrum Zdrowia Dziecka w ramach projektu OLAF pokazują, iż 18% chłopców i 14%
dziewcząt w wieku od 7 do 18 lat w Polsce jest otyłych50.
Pomimo skali problemu w Polsce nadal w niewystarczającym stopniu prowadzona
jest edukacja zdrowotna pozwalającą na zapobieganie nowym zachorowaniom na cukrzycę oraz redukująca ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy wśród osób chorych. Według
dostępnych danych co trzeci chory na cukrzycę nie umie postępować w przypadku objawów hipoglikemii, jedna czwarta nie zna późnych powikłań cukrzycy, przeszło połowa nie
wie, jak często dokonywać badań okulistycznych, a codziennie swoje stopy ogląda jedynie
od 30 do 68% chorych na cukrzycę51.
W polskim systemie ochrony zdrowia brak jest powszechnego zastosowania zintegrowanej opieki nad chorymi na cukrzycę. Dlatego, według Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego (PTD), stan opieki diabetologicznej w Polsce jest znacznie gorszy niż
w innych krajach europejskich, w szczególności jeśli chodzi o brak skutecznych programów profilaktyki cukrzycy oraz niską efektywność systemu diagnostyki cukrzycy. Według
danych PTD u zaledwie 35% chorych cukrzyca jest wykrywana w trakcie rutynowego badania kontrolnego, natomiast u 28% chorych w związku ze złym samopoczuciem, a u 23%
chorych - przypadkowo52. Zdaniem ekspertów jedynie kilka procent chorych na cukrzycę
w Polsce leczonych jest zgodnie z najnowszymi standardami diabetologicznymi53.
Na zły stan opieki diabetologicznej wskazuje także ocena polskiej ochrony zdrowia w Euro Consumer Diabetes Index, rankingu konsumenckim przeprowadzonym
w Europie pod kątem jakości opieki i leczenia chorych na cukrzycę w pięciu głównych
obszarach: dostęp do informacji, prawa i wybory konsumenta, „szczodrość” systemu,
działania prewencyjne, dostęp do procedur i wyniki leczenia54.
W pięciu obszarach, mierzonych za pomocą 26 różnych wskaźników, Polska uzyskała 544 punkty na 1000 możliwych, zajmując 25 miejsce. W Euro Consumer Diabetes
Index najwyżej oceniono system leczenia cukrzycy w Danii, Wielkiej Brytanii oraz Francji55. Autorzy raportu zwracają uwagę m.in. na konieczność podjęcia w Polsce działań,
których celem byłoby zapobieganie powstawaniu powikłań cukrzycy, w tym zespołu stopy cukrzycowej (który jest częstą przyczyną amputacji kończyn), niewydolności nerek,
ślepoty na tle retinopatii cukrzycowej i powikłań sercowo-naczyniowych (zawał serca,
udar mózgu)56.
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Postulowaną propozycją ekspertów na rzecz poprawy opieki diabetologicznej jest
opracowanie i konsekwentne prowadzenie w Polsce długookresowego narodowego programu walki z cukrzycą. Narodowy Program Zdrowia na lata 2005–2015 zdaniem ekspertów w niewystarczającym zakresie uwzględnia specyfikę prewencji i leczenia cukrzycy57.
Takie programy, według danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, funkcjonują
z powodzeniem w co najmniej 13 krajach Unii Europejskiej58. Zdaniem ekspertów wprowadzenie narodowego programu walki z tą chorobą mogłoby przynieść następujące efekty: zmniejszenie zapadalności na cukrzycę typu 2 z obecnego poziomu 200 do 100 tysięcy
osób na rok, zmniejszenie odsetka nierozpoznanej cukrzycy typu 2 z obecnego poziomu
40–50% do poziomu mniejszego od 10%, zmniejszenie liczby powikłań cukrzycy –o 50%
liczby schorzeń kardiologicznych, a o 30% liczby schorzeń okulistycznych i chorób nerek,
a także stworzenie zintegrowanej opieki nad chorymi z cukrzycą oraz upowszechnienie
profesjonalnej edukacji terapeutycznej, które przyczynią się do poprawy jakości życia chorych59.
Pierwszym krokiem w celu budowy narodowej strategii walki z cukrzycą był rządowy program zdrowotny pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata
2006–2008”. Pełny, kompleksowy projekt Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy i jej
powikłań w Polsce w latach 2010–2011 opracowany został już przez polskich naukowców;
dotychczas nie uzyskał on jednak formalnej akceptacji polityków zdrowotnych.
Przykładem innych działań środowiska medycznego podejmowanych w celu poprawy stanu opieki diabetologicznej w Polsce jest stworzenie jednorodnego standardu
postępowania terapeutycznego z kobietą ciężarną chorą na cukrzycę oraz zapisanie go
w wytycznych towarzystw medycznych w zakresie anestezjologii, położnictwa, neonatologii oraz diabetologii60.

3.1.2. Ekonomiczne i społeczne
		 koszty cukrzycy
Cukrzyca typu 2 została przez WHO włączona do grupy chorób związanych z żywieniem wraz z otyłością, nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą i chorobami nowotworowymi,
które łącznie odpowiadają za 70% ogólnej śmiertelności oraz generują bardzo wysokie
koszty dla systemów ochrony zdrowia61.
Szacuje się także, iż koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań w Unii Europejskiej
pochłaniają ok. 10% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną62. W Polsce koszty refundacji insulin, zarówno pojedynczych preparatów, jak i „mieszanek insulinowych”, wzrastają
każdego roku. Według danych resortu zdrowia od 2007 roku liczba wydanych opakowań
insulin zwiększa się co roku o ok. 300 tys., osiągając w 2009 roku ponad 5,7 mln sztuk.
Przekłada się to na stale rosnące koszty refundacji leków na cukrzycę, które przedstawia
tabela nr 3.
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Tabela 3. Wydatki publiczne na refundacje leczenia insuliną w latach 2007–2009
Rok

Wysokość nakładów na insulinę

2007

500 mln zł

2008

525 mln zł

2009

562 mln zł
Źródlo: Ministerstwo Zdrowia, opracowanie własne

W ostatnich latach wzrastają również koszty refundacji doustnych preparatów
przeciwcukrzycowych (np. Metforminum, Gliclazidum, Glimepiridum), osiągając w 2009 r.
wartość ok. 125 mln zł.
Należy przy tym dodać jednak, że w 2010 roku średnie wydatki zdrowotne w Polsce
na 1 osobę chorą na cukrzycę szacowane są na ok. 594 dolary. W Austrii wynoszą
one 4 007, w Belgii – 3 763, w Bułgarii – 301, w Czechach – 979, w Niemczech – 3 751,
na Węgrzech – 973, na Litwie – 521, w Rosji – 325, na Słowacji 779, na Ukrainie -145 oraz
w Wielkiej Brytanii – 357463.
Zdaniem ekspertów do poprawy efektywności nakładów wydatków na leczenie
cukrzycy w Polsce mogłoby się przyczynić inwestowanie w nowoczesne metody leczenia
cukrzycy i kompleksową opiekę diabetologiczną. Pozwoliłoby to bowiem odsunąć
w czasie pojawianie się poważnych powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, retinopatia, stopa cukrzycowa. Szacuje się, iż leczenie powikłań cukrzycy
jest średnio 3–5-krotnie droższe niż leczenie samej cukrzycy64.
Tabela 4. Średnie wydatki zdrowotne na 1 osobę chorą na cukrzycę w USD
Albania
Andora
Austria
Belgia
Białoruś
Bośnia
i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja

261
2970
4007
3763
238
307
301
736
1547
979
4930
584
3157
4141

Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Luxemburg
Łotwa
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monako
Niemcy
Norwegia

2742
2277
4113
5035
7001
N/A
521
7268
493
287
1437
76
5866
3751
6933

Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

594
1957
325
295
240
779
1626
5995
4101
572
145
973
3574
2807

Źródlo: Diabetesatlas.org
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3.1.3. Dostęp do nowoczesnej
		 farmakoterapii cukrzycy
		 w Polsce
Diabetolodzy oraz środowiska pacjentów negatywnie oceniają dostępność nowoczesnej farmakoterapii dla chorych na cukrzycę w ramach środków publicznych w Polsce. Polityka refundacyjna dotycząca leków na cukrzycę jest oceniana przez Polskie Towarzystwo
Diabetologiczne jako jedna z najbardziej dysfunkcyjnych w Europie65. Opinie krajowych ekspertów potwierdzają wyniki pierwszego konsumenckiego rankingu opieki i leczenia chorych
na cukrzycę w 2008 roku Euro Consumer Diabetes Index. Jedną z podstawowych przyczyn
tych negatywnych ocen był dotychczasowy brak dostępności dla polskich pacjentów długo działających analogów insuliny, które w świetle krajowych i międzynarodowych badań
klinicznych pozostają współcześnie jedną z najbardziej skutecznych i bezpiecznych form
terapii cukrzycy. Do 2010 roku Polska pozostawała jedynym krajem w Unii Europejskiej,
który nie refundował ze środków publicznych terapii długodziałającymi anologami insuliny,
mimo iż w tej kwestii występowały pozytywne rekomendacje AOTM z 8 grudnia 2008 roku
w sprawie refundacji długodziałających analogów insuliny (LAA). W październiku 2010 roku
długo działające analogi insuliny pojawiły się w projekcie listy refundacyjnej zaprezentowanej przez Ministerstwo Zdrowia, jednak do chwili zamknięcia prac nad niniejszym raportem
lista refundacyjna nie została ostatecznie podpisana przez ministra zdrowia.
W Polsce nie są także refundowane leki inkretynowe, mimo to, iż np. lek z tej grupy
– Byetta (eksenatyd) otrzymał pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii
Medycznych w 2010 r. Rada Konsultacyjna podkreśliła w uzasadnieniu, że przy porównywalnej do insuliny skuteczności w kontroli glikemii leczenie eksenatydem prowadzi do
istotnego zmniejszenia masy ciała pacjentów, a także czterokrotnie mniejszego ryzyka
wystąpienia hipoglikemii niż przy leczeniu insuliną.
W ostatnim czasie Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych oceniała pod kątem zasadności refundacji ze środków publicznych nowe preparaty związane
z terapią cukrzycy. Pozytywne rekomendacje otrzymały sitagliptyna, saksagliptyna, wildagliptyna, liraglutyd i eksenatyd.

3.1.4. Dostęp do nowych technologii
		 w cukrzycy
Polscy pacjenci z uwagi na brak finansowania ze środków publicznych mają nadal
ograniczoną dostępność do nowoczesnych systemów ciągłego monitorowania glikemii,
które umożliwiają oznaczenie stężenia glukozy w płynie śródtkankowym przez określony
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czas (najczęściej 48–72 godziny). Urządzenia te pozwalają na uzyskanie krzywej zależności stężenia glukozy we krwi od czasu, co stanowi informację pełniejszą niż profil dobowy
glikemii, otrzymany za pomocą wielokrotnych pomiarów z użyciem glukometru. To z kolei
pozwala określić sytuacje lub pory dnia, w których mają miejsce wahania glikemii, a także
ułatwia określenie przyczyn i stanowi podstawę do ewentualnych modyfikacji terapii66.
Poprawia się natomiast dostępność dla pacjentów w Polsce nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ciągłej podaży insuliny do organizmu. Od początku 2009 r. NFZ
rozpoczął finansowanie w ramach świadczeń odrębnie kontraktowanych procedury „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej”. W ramach procedury pacjentom
finansowane są koszty osobistej pompy insulinowej (nie częściej niż raz na 4 lata) oraz
koszty prowadzenia edukacji chorego lub jego rodziny w zakresie umożliwiającym samodzielne korzystanie z pompy i osprzętu, a także konsultacji telefonicznych, w odniesieniu
do sytuacji dotyczących problemów związanych z posługiwaniem się pompą insulinową.
Świadczeniem objęte zostały osoby z cukrzycą leczoną insuliną, do ukończenia 18. roku
życia, u których stwierdza się występowanie co najmniej jednego ze stanów: powtarzające się ciężkie hipoglikemie, powtarzające się poranne hipoglikemie, niestabilność glikemii wymagająca co najmniej 7 pomiarów na dobę, występowanie kwasicy ketonowej,
obecność powikłań cukrzycy. W 2009 r. na realizację procedury „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” przeznaczono ok. 13,5 mln zł, co powinno pozwolić na
udzielenie 1500–1600 świadczeń67. W 2010 roku Ministerstwo Zdrowia podjęło próbę rozszerzenia refundacji wkłuć do pomp insulinowych o świadczeniodawców do 26. roku życia
w przypadku pobierania przez nich nauki.

3.1.5. Operacyjne leczenie
		 w cukrzycy
Nowością w leczeniu cukrzycy w Polsce są operacje bariatryczne. W metaanalizie
obejmującej 136 prac i 22 094 pacjentów po operacjach bariatrycznych wykazano, że objawy cukrzycy typu 2. całkowicie ustąpiły w 76,8% przypadków i uległy poprawie w 86,0%
przypadków. W tym samym badaniu wykazano, że objawy cukrzycy uległy całkowitej remisji u 84% pacjentów po operacji Roux-en-Y gastric bapass i u >95% pacjentów po biliopancreatic diversion. Co więcej, remisja objawów chorobowych była zjawiskiem trwałym
w czasie, a nawrót choroby nawet po ponad 10 latach od operacji występował rzadko.
Zaskakujące, że pożądany efekt normalizujący glikemię uzyskuje się już w kilka dni do kilku tygodni od operacji, na długo przed obniżeniem masy ciała. Warunkiem skuteczności
zabiegu operacyjnego była długość czasu trwania choroby –poniżej 10 lat.
W chwili obecnej istnieją publikacje dotyczące pacjentów z BMI < 35 kg/m2, u których potwierdzono skuteczność operacji wyłączających dwunastnicę z pasażu jelitowego
na normalizację glikemii i szerzej, objawów zespołu metabolicznego (nadciśnienie tętnicze, dysplipidemie).
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Jednak obecnie w Polsce, w ramach systemu Jednorodnych Grup Pacjentów, nie ma
możliwości finansowania tego typu leczenia chirurgicznego ze środków publicznych.

3.2. Dostęp do innowacji
		 w onkologii
3.2.1. Epidemiologia nowotworów
		 w Polsce i Unii Europejskiej
Liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe wynosi w państwach UE ok. 3,2
miliona rocznie. Najwięcej zachorowań dotyczy raka jelita grubego (najczęstszy nowotwór),
raka płuca, raka piersi, raka gruczołu krokowego. Pomimo znacznych postępów w wykrywaniu i leczeniu raka, choroby onkologiczne nadal stanowią jeden z najpoważniejszych
problemów zdrowotnych w Unii Europejskiej. Informacje statystyczne dotyczące występowania chorób nowotworowych u kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej przedstawiają
wykresy nr 8 i 9.
Wykres 8. Najczęstsze choroby nowotworowe występujące u mężczyzn w Unii Europejskiej
na 100 000 osób
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Źródło: European Union (27) (2008): Estimated incidence and mortality by sex: men
Age Standardised Rate (European) per 100,000
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Wykres 9. Najczęstsze choroby nowotworowe występujące u kobiet w Unii Europejskiej
na 100 000 osób
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Źródło: European Union (27) (2008): Estimated incidence and mortality by sex: women
Age Standardised Rate (European) per 100,000

Zgodnie z dostępnymi danymi do najczęstszych chorób onkologicznych w Polsce
należą rak płuca, rak jelita grubego, rak piersi oraz rak trzonu i szyjki macicy.
Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2006 roku mężczyźni w Polsce najczęściej chorowali na raka płuc (24%), jelita grubego (12%), prostaty (11%), pęcherza
moczowego (6%) i żołądka (5%). Rak płuca jest także przyczyną największej liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn – 32%.
Wśród kobiet w Polsce, według danych z 2006 roku, najczęstsze zachorowania
dotyczą raka piersi (22%), jelita grubego (10%), raka płuca (10%), trzonu macicy (7%),
jajnika (5%) i szyjki macicy (5%). Rak piersi i rak płuca są przyczynami największej liczby zgonów wywołanych przez nowotwory złośliwe występujące u kobiet w Polsce68.
Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż jednym z podstawowych problemów polskiej onkologii jest brak pełnej i aktualnej wiedzy na temat sytuacji epidemiologicznej chorób nowotworowych. Takim źródłem mogą być przede wszystkim rejestry kliniczne poszczególnych
nowotworów prowadzone przez towarzystwa naukowe lub ośrodki naukowo-badawcze, jednak ich funkcjonowanie w Polsce nie jest jeszcze w pełni rozwinięte.
Krajowy Rejestr Chorób Nowotworowych w Polsce, stanowiący podstawowe źródło
danych epidemiologicznych o chorobach nowotworowych, jest zdaniem ekspertów źródłem
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niepełnej informacji w tej dziedzinie, przede wszystkim z uwagi na zaniedbywanie obowiązku zgłaszania chorób nowotworowych przez placówki medyczne w kraju69.
W zakresie zbierania informacji o chorobach nowotworowych istotny jest również
brak systemu relacjonowania kodów patologicznych na kartach zgłoszeń nowotworów
złośliwych, co uniemożliwia np. raportowanie zachorowań na mięsaki czy rzadkie nowotwory skóry.
Z uwagi na brak wiarygodnych badań trudno porównać skuteczność leczenia nowotworów w Polsce z innymi państwami Unii Europejskiej. Poglądowych danych na temat
mogą dostarczyć np. wyniki międzynarodowego badania EUROCARE-4, w którym porównano względne 5-letnie przeżycia chorych na wybrane nowotwory złośliwe. Wyniki badania przedstawia tabela nr 5.
Tabela 5. Względne przeżycia 5-letnie chorych na wybrane nowotwory złośliwe, u których
rozpoznanie ustalono w latach 1995–1999 (badanie EUROCARE-4)
Umiejscowienie nowotworu

Płuco

Jelito grube

Żołądek

Pierś

Gruczoł krokowy

Nowotwory złośliwe
ogółem

Względne przeżycia 5-letnie (%)
Największa wartość

Najmniejsza wartość

Polska

Europa

Belgia 16,5

Anglia 8,4

Islandia 15,0

Szkocja 8,0

9,2

12,0

Austria 14,4

Dania 7,9		

Szwajcaria 59,9

Słowenia 44,2

Szwecja 58,5

Rep. Czeska 43,2

Norwegia 58,3

Polska 38,8		

Włochy 31,7

Walia 15,9

Belgia 31,5

Szkocja 15,7

Austria 30,3

Dania 14,4		

Islandia 88,0

Irlandia 73,8

Szwecja 84,6

Słowenia 71,9

Finlandia 83,5

Rep. Czeska 69,2		

Austria 86,7

Słowenia 58,2

Belgia 83,3

Rep. Czeska 54,4

Szwajcaria 82,3

Dania 47,7		

Szwecja 58,3

Rep. Czeska 42,5

Islandia 56,6

Słowenia 41,5

Austria 56,1

Polska 38,6		

38,8

14,4

73,7

60,5

38,6

54,0

24,5

79,4

76,4

50,3

Źródlo: EUROCARE za Medycyna Praktyczna
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Niezależnie od źródeł danych, zdaniem ekspertów w dziedzinie onkologii, w niektórych
chorobach nowotworowych, takich jak rak jelita grubego, rak płuca czy rak szyjki macicy udział
5-letnich przeżyć w Polsce jest znacznie niższy niż w większości państw Unii Europejskiej.
Jako przyczyna takiego stanu rzeczy wskazywana jest późna wykrywalność spowodowana przede wszystkim brakiem odpowiedniej edukacji zdrowotnej oraz niskim udziałem mieszkańców Polski w działaniach profilaktycznych, w tym badaniach przesiewowych
(badanie kału na krew utajoną, kolonoskopia, mammografia, badanie cytologiczne szyjki
macicy)70.
Na stan opieki onkologicznej bezpośredni wpływ ma bez wątpienia poziom wydatków
finansowych przeznaczanych na profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz opiekę paliatywną,
w tym niska wycena świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii.
Nakłady ponoszone ze środków publicznych na badania przesiewowe pozwalające na
wczesne wykrywanie chorób nowotworowych choć wzrastają, to jednak nadal są zdaniem
onkologów zbyt niskie i niewystarczające dla osiągnięcia poprawy wyników we wczesnym
wykrywaniu najczęstszych chorób nowotworowych.
W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na profilaktykę onkologiczną przeznacza się rocznie z budżetu państwa ok. 250 mln złotych. Programy
profilaktyki nowotworowej realizowane są także ze środków samorządów lokalnych, jednak
często są to działania nieskoordynowane, zatem trudno ocenić ich zasięg i skuteczność.
Na profilaktykę nowotworów w Polsce pozyskiwane są także środki finansowe
ze źródeł wspólnotowych. Przykładem takich działań jest program profilaktyczny chorób
układu moczowo-płciowego, ukierunkowany na działania edukacyjne oraz pierwotną
profilaktykę tych schorzeń. Na projekt, którego rozpoczęcie planowane jest jeszcze w 2010
roku, przeznaczone zostanie 24 mln złotych, z czego 85% pochodzi ze środków UE71.
Wzrastają także nakłady na procedury leczenia onkologicznego finansowane
ze środków publicznych.
Według MZ w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2007 finansowanie świadczeń onkologicznych zwiększono łącznie o 42%. Największe zmiany finansowania objęły chemioterapię, chirurgię onkologiczną oraz radioterapię.
Poziom nakładów na chemioterapię i chemioterapię niestandardową w latach
2007–2009 przedstawia wykres nr 10.
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Wykres 10. Wydatki na chemioterapię i chemioterapię niestandardową finansowaną
		 ze środków publicznych w latach 2007–2009
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Źródło: Ministerstwo Zdrowia.

Pomimo wzrostu nakładów na leczenie onkologiczne, Polska na tle porównawczych
analiz przeprowadzonych przez Karolinska Institute w 2009 roku jest jednym z państw Unii Europejskiej, które na walkę z nowotworami ponosi jedne z najmniejszych wydatków. Zdaniem
autorów raportu niskie nakłady na terapie onkologiczne oraz zbyt niska wycena sporej części
procedur onkologicznych są przyczyną istotnych utrudnień występujących w dostępie zarówno
do klasycznych, jak i nowoczesnych metod leczenia chorób nowotworowych72.

3.2.2. Organizacja opieki
onkologicznej
Według ekspertów do podstawowych wad organizacji opieki onkologicznej
w Polsce należą:
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niewłaściwa alokacja środków na onkologię ograniczająca możliwości profilaktyki
nowotworów,
zbyt niska wycena znacznej części procedur onkologicznych,
dysproporcje występujące pomiędzy regionami w kraju w zakresie dostępności
do leczenia onkologicznego,
brak jednolitych i centralnych kwalifikacji pacjentów onkologicznych do programów
terapeutycznych w chemioterapii niestandardowej,
zbyt mała liczba procedur onkologicznych wykonywanych w trybie
ambulatoryjnym i jednego dnia w celu zmiejszenia wskaźnika hospitalizacji
w placówkach onkologicznych,
brak łóżek hotelowych dla pacjentów przy ośrodkach onkologicznych, które
umożliwiłyby skrócenie czasu trwania hospitalizacji i znacznie obniżyły koszty
leczenia,
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brak wiodącej instytucji naukowej w Polsce cieszącej się autorytetem naukowym
i wyznaczającej standardy opieki medycznej w Polsce na zasadach EBM,
centralizacja ośrodków radioterapii, przy jednoczesnym braku sieci ośrodków
satelitarnych,
brak systemu transportu pacjentów na radioterapię.

3.2.3. Nowoczesna diagnostyka
			 w onkologii
Problemy w obszarze diagnostyki obrazowej – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz PET dotyczące także diagnostyki obrazowej w onkologii opisane
zostały w pierwszej części niniejszego raportu.
W aspekcie skuteczności leczenia onkologicznego podkreślić należy problem czasu oczekiwania na badania diagnostyczne, jak również nadzoru nad ich jakością. Zdaniem
ekspertów czas oczekiwania na badanie obrazowe przez chorych na nowotwory sięgający
w niektórych regionach kraju 3 miesiące i dłużej opóźnia rozpoczęcie leczenia onkologicznego i nie pozwala ocenić jego skuteczności.
Przykładem ograniczeń w dostępności do diagnostyki w onkologii może być diagnostyka raka jelita grubego. Nowoczesne leczenie raka jelita grubego, a w szczególności odbytnicy, wymaga pełnego badania kolonoskopowego dla rozpoznania choroby oraz
wykonania tomografii jamy brzusznej. Zalecane jest także wykonanie przezodbytniczej
ultrasonografii i/lub rezonansu magnetycznego miednicy – jako jednych z najbardziej
efektywnych metod oceny miejscowego zaawansowania raka odbytnicy.
Wykonanie takiego zestawu badań przedoperacyjnych w ramach NFZ zajmie pacjentowi kilka miesięcy, przez co jego szanse długoletniego przeżycia znacznie się zmniejszają.
Z kolei przykładem zróżnicowania jakości diagnostyki chorób nowotworowych w Polsce są
wyniki audytów pracowni mammograficznych. Przeprowadzony w 2007 roku audyt większości świadczeniodawców prowadzących diagnostykę mammograficzną w ramach Narodowego Programu Walki z Rakiem wykazał braki jakościowe części realizowanych zdjęć
mammograficznych wynikające głównie z niedostatecznego doświadczenia i przygotowania
personelu medycznego opisującego zdjęcia mammograficzne73. Należy tu jednak dodać, że
kontrole pracowni mammograficznych w kraju przeprowadzone w 2009 roku wskazują na
poprawę jakości wykonywanych badań mammograficznych74.
Problem czasu oczekiwania na wyniki badań oraz nadzoru nad jakością dotyczy
także diagnostyki cytologicznej i patomorfologicznej, mającej kluczowe znaczenie dla
prowadzenia skutecznego, nowoczesnego i bezpiecznego dla pacjenta leczenia onkologicznego. Ilustracją problemów w tym obszarze mogą być warunki realizacji Narodowego
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy finansowanego ze środków publicznych, negatywnie ocenione przez Polskie Towarzystwo Patologów (PTP). W opinii PTP zaniżenie
wymagań dotyczących kwalifikacji personelu medycznego zaangażowanego na etapie
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diagnostyki cytologicznej i innych wymagań kontroli jakości mogło skutkować zwiększoną liczbą fałszywie ujemnych i fałszywie dodatnich rozpoznań cytologicznych75. Problem
niskiej jakości diagnostyki cytologicznej, w tym cytologii ginekologicznej będącej źródłem
wielu fałszywych dodatnio i ujemnie wyników podnosi także w wystąpieniu do ministra
zdrowia Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy76.
Według Polskiego Towarzystwa Patologii, w Polsce funkcjonuje jedynie 16 zakładów
i pracowni spełniających jakościowe rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej oraz Polskiego Towarzystwa Patologii, które mogą wykonywać ponad
15 tys. badań cytologicznych szyjki macicy rocznie77.
Systemowym problemem w zakresie diagnostyki patomorfologicznej jest ponadto
długi czas oczekiwania na wynik badań wynikający przede wszystkim z deficytu kadr lekarzy
patomorfologów w Polsce, jak również zmian organizacyjno-własnościowych zachodzących
na rynku diagnostyki patomorfologicznej.
W zakresie diagnostyki histopatologicznej, jak również w diagnostyce biomarkerów
nowotworowych zwraca uwagę także problem niedookreślenia kwestii ich kosztów w rozliczeniach z płatnikami świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Istotnym problemem jest bardzo trudna sytuacja w zakresie diagnostyki patomorfologicznej – czas oczekiwania na rozpoznanie wynosi w niektórych regionach kilka tygodni. Prywatyzacja pracowni spowodowała ponadto według niektórych ekspertów spadek
jakości wykonywanych badań.

3.2.4. Stan radioterapii
Radioterapia onkologiczna należy do podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. Jej znaczenie terapeutyczne stale wzrasta z uwagi na zwiększenie wskazań do
radioterapii przedoperacyjnej, pooperacyjnej, skojarzonej z chemio-hormonoterapią78.
O jej skuteczności oraz bezpieczeństwie decydują nie tylko nowoczesne standardy
postępowania i wykształcenie personelu medycznego, ale także nowoczesność sprzętu
medycznego wykorzystywanego do napromieniania. Do najnowocześniejszych i najbardziej bezpiecznych form radioterapii należą: radioterapia 3-D, konformalna, radioterapia
z modulacją intensywności wiązki (IMRT), bramkowana, tomoterapia, radioterapia skojarzona z hipertermią i protonowa79. Podstawowym problemem polskiej radioterapii jest jej
ograniczona dostępność i zbyt długi okres oczekiwania pacjentów, wynikające z niewystarczającej liczby aparatów do radioterapii80.
W ostatnich latach podjęto szereg inwestycji w zakresie sprzętu do radioterapii
onkologicznej, przede wszystkim w ramach zadania „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej poprzez doposażenia i modernizację zakładów radioterapii” finansowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Rozbudowa radioterapii w Polsce dokonuje się także dzięki inwestycjom podejmowanym
przez inwestorów z niepublicznego segmentu ochrony zdrowia. Mimo to liczba aparatów
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i ich stan techniczny są niezadowalające, nie zapewniają pełnej dostępności tej formy
terapii oraz jej bezpieczeństwa, a tym samym obniżają skuteczność leczenia chorób nowotworowych. W placówkach onkologicznych w Polsce funkcjonują obecnie 104 aparaty
megawoltowe do radioterapii, z czego 21 jest już technicznie i technologicznie zużytych
i wymaga pilnej wymiany. Norma WHO mówi o pożądanej dostępności 1 aparatu na populację 250 000 osób. Do spełnienia tej normy brakuje w Polsce łącznie 67 nowych aparatów. Ograniczenia w aparaturze medycznej służącej do radioterapii powodują wydłużenie
czasu rozpoczęcia radioterapii nawet do 2,5 miesiąca, co w konsekwencji prowadzi do
sytuacji, w której pacjenci z radioterapii radykalnej muszą zostać poddani radioterapii
paliatywnej lub też zdyskwalifikowani z radioterapii81. Opóźnienie to wynika również z konieczności hospitalizacji chorych zamiejscowych w trakcie trwającej kilka tygodni terapii,
bowiem dotychczas nie rozwiązano problemu finansowania znacznie tańszego i wygodniejszego pobytu hotelowego napromienianych chorych.
Konsultant krajowy określa zapotrzebowanie systemu ochrony zdrowia na 150
akceleratorów (99 istniejących), uzupełnienie aparatury do brachyterapii oraz wymianę
przestarzałych urządzeń, uzupełnienie stacji planowania radioterapii i innych urządzeń.
Niezbędne jest także zwiększenie dostępności dla pacjentów w Polsce do najnowocześniejszych technik i metod radioterapii, takich jak m.in. IMRT, stereotaksja, hipertermia,
tomoterapia.
Ograniczony jest też dostęp do terapii protonowej (1 ośrodek w kraju wykonujący
bardzo ograniczone procedury). W Polsce niedostępna jest także terapia ciężkimi jonami,
wykonywana dotychczas przez kilkanaście ośrodków na świecie.

3.2.5. Chirurgia onkologiczna
Małoinwazyjna chirurgia, w tym chirurgia robotowa, obok najpopularniejszego zastosowania w zakresie operacyjnego leczenia najczęstszych schorzeń przewodu pokarmowego, ma współcześnie także szerokie zastosowanie w onkologii. Metodą laparoskopową dokonuje się usunięcia m.in. raka jelita grubego, raka nerki, trzustki. Przy użyciu
robota chirurgicznego da Vinci z niezwykle pozytywnymi efektami wykonuje się w świecie
onkologiczne operacje prostatektomii, histerektomii, raka jelita czy, wg najnowszych doniesień, raka głowy i szyi (TORS). Technika robotowa dzięki niezwykłej precyzji, możliwości zastosowania w trudno dostępnych miejscach, maksymalnej oszczędności nerwów
i naczyń, minimalnej utracie krwi, wysokiej gwarancji zachowania funkcji seksualnych
oraz czystości onkologicznej znajduje właśnie szczególne zastosowanie w onkologii.
Metody małoinwazyjne, oszczędzające są jednak ciągle w sposób niewystarczający wykorzystywane w leczeniu chorób nowotworowych w Polsce. Jedną z podstawowych
przyczyn tego stanu rzeczy jest brak korzystniejszego finansowania chirurgii małoinwazyjnej w stosunku do chirurgii klasycznej. Jako bariera w rozwoju oszczędzającej chirurgii
onkologicznej w Polsce wskazywany jest także brak współpracy pomiędzy ośrodkami chirurgii onkologicznej a technicznymi ośrodkami naukowymi.
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Przykładem nowoczesnej technologii wykorzystywanej w chirurgicznym leczeniu
nowotworów jest perfuzja w hipertermii dootrzewnowa i kończynowa. W Polsce brakuje
jednak sprzętu koniecznego do wykonywania tych procedur. Tymczasem w leczeniu części
nowotworów jamy brzusznej, mięsaków i czerniaków świadczenia te należą do standardowych procedur o udowodnionej skuteczności.
Także nowoczesna metoda miejscowego wycinania guzów odbytnicy (TEM – Transanal Microscopic Surgery) praktycznie nie jest w Polsce rozpowszechniona. Wykorzystanie
TEM w przypadkach niewielkich guzów położonych w odbytnicy – do 15 cm od zwieraczy,
pozwala usunąć zmianę bez otwierania jamy brzusznej i często zapobiega wytworzeniu
sztucznego odbytu.
W nowoczesnej chirurgii onkologicznej nie sposób też nie wspomnieć o technologiach i wyrobach medycznych poprawiających jakość życia chorych na nowotwory. Przykładem takiej technologii niedostępnej powszechnie dla polskich pacjentów są stenty dojelitowe, stosowane u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego. Wprowadzenie stentu
chroni pacjenta przed operacją, w wyniku której musi mieć najczęściej wykonaną stomię82.
Ponieważ stenty dojelitowe nie są w Polsce refundowane, dominują operacje z wykonaniem
stomii, do której sprzęt jest refundowany pacjentom przez publicznego płatnika. Podobna
sytuacja dotyczy protez onkologicznych stosowanych w leczeniu oszczędzającym kończynę w pierwotnych nowotworach kości, gdzie warunkiem kwalifikacji chorego do leczenia
oszczędzającego jest uzyskanie indywidualnej zgody płatnika na zastosowanie protezy onkologicznej. Barierą leczenia oszczędzającego u chorych na mięsaki jest również znacznie
zaniżona wycena procedur przez NFZ, promująca wykonanie amputacji (jako procedury lepiej finansowanej) zamiast leczenia oszczędzającego kończynę.
Podobnie wygląda problem, jeśli chodzi o małoinwazyjne leczenie chirurgiczne innych schorzeń onkologicznych. Problem dostrzeżono np. w leczeniu chirurgicznym nowotworów klatki piersiowej, dlatego poprawa standardów leczenia operacyjnego w tej
dziedzinie jest jednym z priorytetów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
W Polsce operowanych jest co roku jedynie 17% chorych na nowo rozpoznanego raka
płuca, co w dużym stopniu jest spowodowane późnym rozpoznawaniem tego nowotworu83.
Do zwiększenia skuteczności leczenia nowotworów klatki piersiowej w Polsce według ekspertów niezbędne jest podjęcie następujących działań: ujednolicenie dostępu
do leczenia operacyjnego w zakresie chirurgii klatki piersiowej we wszystkich regionach
kraju z wydzieleniem jednego ośrodka referencyjnego w każdym województwie, dostosowanie bazy i standardów wyposażenia klinik i oddziałów do wymogów stawianych przez
Unię Europejską oraz wytycznych krajowych, stworzenie narodowego rejestru raka płuca
gromadzącego, obok danych epidemiologicznych, informacje o przebiegu i wynikach leczenia, rozwój nowych metod diagnostyki inwazyjnej i leczenia operacyjnego, w tym technik małoinwazyjnych, a także ścisła współpraca torakochirurgów z lekarzami innych specjalności w celu zwiększenia wskaźników resekcyjności nowotworów klatki piersiowej84.
Według ekspertów konieczne jest także stworzenie ogólnopolskiego systemu jakości w zakresie chirurgii onkologicznej w Polsce, poprawy standaryzacji procedur, a także wprowadzenia referencyjności poszczególnych ośrodków.
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Przykładem pozytywnych zmian zainicjowanych przez środowisko chirurgów onkologicznych jest propozycja przedłożona Ministerstwu Zdrowia w zakresie utworzenia
systemu referencyjności ośrodków chirurgii nowotworów trzustki, przełyku i mięsaków
na podstawie standardów jakości leczenia chirurgicznego. W koncentracji leczenia chirurgicznego poszczególnych nowotworów w wyspecjalizowanych ośrodkach upatrywana
jest szansa na lepszy dostęp w ramach działalności naukowo-badawczej do najnowszych
i najbardziej innowacyjnych technologii leczenia. Projekt ten dotychczas nie doczekał się
jednak oficjalnej akceptacji ze strony resortu zdrowia.

3.2.6. Nowoczesne leki w polskiej
onkologii
We współczesnej onkologii kładzie się nacisk na personalizację i indywidualizację terapii onkologicznej, opartej przede wszystkim na badaniach farmakogenetycznych.
Jej celem jest indywidualny dobór najbardziej efektywnego leczenia systemowego w poszczególnych przypadkach chorych na nowotwory85.
Ograniczone możliwości standaryzacji w onkologii wiążą się z koniecznością wyważenia wiedzy medycznej, interesów pacjentów, postulatów lekarzy oraz konieczności racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przez płatnika, pod nadzorem regulatora.
W Polsce chemioterapia chorób nowotworowych dostępna jest w ramach finansowania ze środków publicznych przede wszystkim w formie chemioterapii standardowej, zgodnie z rejestracją poszczególnych leków. Większość najnowszych leków onkologicznych jest dostępna dla pacjentów w ramach finansowania ze środków publicznych
specjalnych programów terapeutycznych lub też w ramach tzw. chemioterapii niestandardowej. Obydwie ścieżki dostępności do najnowszych leków onkologicznych obarczone
są jednak złożonymi procedurami administracyjnymi, znacznie obniżającymi dostępność
pacjentów do nowoczesnej chemioterapii86. Zupełnie archaiczna i nieodpowiadająca potrzebom jest również realizacja chemioterapii w Polsce. Podczas gdy w większości krajów
świata leczenie to niemal w całości podawane jest w formie ambulatoryjnej, w Polsce
przeważa tryb trwającej niejednokrotnie wiele dni hospitalizacji. Jest to spowodowane
w dużej mierze istniejącym w Polsce systemem finansowania chemioterapii przez NFZ,
który w wielu przypadkach wymusza konieczność hospitalizacji lub przynajmniej stanowi
do niej zachętę. Związane z tym koszty budżetowe w dużej części uszczuplają możliwości
finansowania nowych procedur leczniczych.
W 2010 roku nastąpił istotny postęp w zakresie dostępności dla pacjentów w Polsce
do nowoczesnych terapii szpiczaka mnogiego, o co od dłuższego czasu zabiegały środowiska pacjentów oraz hematolodzy. Nowe podejście do leczenia szpiczaka opiera się na zastosowaniu leków ukierunkowanych nie tylko na komórki szpiczakowe, ale także na interakcje
komórka nowotworowa –podścielisko szpiku kostnego. W ciągu ostatnich 10 lat opracowano nowe strategie lecznicze oparte na lekach immunomodulujących, takich jak talidomid
i jego nowe analogi, czy bortezomib87.
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Zdaniem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Trasfuzjologów oraz Polskiej
Grupy Szpiczakowej wprowadzenie do leczenia w Polsce nowoczesnych leków (talidomid,
bortezomib, lenalidomid) jest przełomem w leczeniu szpiczaka mnogiego88.
Jeszcze w 2010 roku spodziewany jest na rynku polskim kolejny lek (bendamustyna) stosowany w terapii przewlekłej białaczki limfatycznej, opornych chłoniaków grudkowych oraz szpiczaka mnogiego, zarejestrowany przez Amerykańską Agencję ds. Żywności
i Leków (FDA) w 2008 roku.
W grupie preparatów z zakresu onkologii, które w latach 2009–2010 nie uzyskały
rekomendacji Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych kwalifikującej
do finansowania ze środków publicznych znalazły się m.in. szczepionki przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV).
Natomiast wybrane, pozytywne rekomendacje Rady Konsultacyjnej dotyczyły leczenia raka wątrobowokomórkowego przy wykorzystaniu produktu leczniczego sorafenib w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia,
jako świadczenia gwarantowanego. Rada uznała, że w podgrupach chorych, zdefiniowanych w proponowanym programie terapeutycznym, terapia raka wątrobowokomorkowego z zastosowaniem sorafenibu charakteryzuje się zadowalającym stosunkiem ryzyka do efektu klinicznego i jest obecnie jedyną opcją terapeutyczną o udokumentowanej
skuteczności. Rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) rozwija
się głównie na podłożu marskości, najczęściej związanej z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C i odpowiada za niemal 2 tys. zgonów w Polsce89.
Tymczasowo pozytywną rekomendację Rady Konsultacyjnej AOTM zyskało także
wykorzystanie lapatynibu w terapii uogólnionego raka piersi po niepowodzeniu leczenia
trastuzumabem. Z uwagi na wysokie koszty terapii, po 2 latach stosowania będzie ona
poddana ponownej ocenie pod kątem celowości jej finansowania z uwzględnieniem wpływu na całkowite przeżycie chorych90.
W obszarze leczenia chorób nowotworowych należy zwrócić uwagę, iż od poprzedniego raportu Grupy Roboczej ds. Innowacji w Opiece Zdrowotnej poprawił się dostęp polskich pacjentów do leku trastuzumab (herceptyna).
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3.3. Choroby
kostno-szkieletowe,
w tym osteoporoza
3.3.1. Epidemiologia osteoporozy
w Polsce, w UE i w Europie
Środkowo-Wschodniej
W grupie przewlekłych schorzeń układu kostno-szkieletowego występuje około 200
jednostek chorobowych, do których należą przede wszystkim zapalne choroby reumatyczne, takie jak m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, dna moczanowa
oraz choroby reumatyczne, takie jak m.in. choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów
obwodowych oraz osteoporoza91.
Szczególnym problemem medycznym, społecznym oraz ekonomicznym jest osteoporoza i jej następstwa prowadzące do trwałej niepełnosprawności. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia osteoporoza jest układową chorobą szkieletu charakteryzującą
się niską masą kostną, zaburzeniami architektury kości oraz zwiększoną ich łamliwością.
Wyróżnia się osteoporozę pierwotną, będącą wynikiem menopauzy i naturalnych procesów starzenia się człowieka oraz osteoporozy wtórne, których najczęstszymi przyczynami
są działania niepożądane wywołane przewlekłym stosowaniem glikokortykosteroidów.
Wobec procesu starzenia się społeczeństwa, osteoporoza to narastający problemem kliniczny, ekonomiczny i społeczny. Do roku 2050 eksperci prognozują wysoki wzrost liczby
złamań na tle osteoporozy, który przedstawia wykres nr 11.
Według szacunkowych danych prof. E. Czerwińskiego, rocznie w Polsce notuje się ok.
2,5 miliona złamań kręgosłupa, szyjki kości udowej, kości promieniowej oraz innych kości
na tle osteoporozy. Eksperci prognozują, iż liczba ta w 2035 roku w starzejącym się polskim
społeczeństwie osiągnie 3,5 miliona92. To bardzo dużo, jeśli weźmie się pod uwagę fakt,
iż wiele osób, po np. spowodowanym osteoporozą złamaniu szyjki kości udowej, pozostanie
inwalidami, a wielu innych będzie miało znacząco zmniejszone możliwości wykonywania
codziennych czynności.
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Wykres 11. Prognozowana liczba zachorowań na osteoporozę na świecie w 2050 roku
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3.3.2. Nowe technologie w sytuacji
rosnącego zagrożenia
osteoporozą w starzejącym się
społeczeństwie
W leczeniu osteoporozy kluczowe znaczenie ma jej wczesne rozpoznanie, gdyż rozpoznanie postawione dopiero po wystąpieniu u chorego pierwszego złamania na tle osteoporozy znacząco obniża skuteczność leczenia choroby, jak i jej następstw.
Skuteczność terapii osteoporozy polega przede wszystkim na niedopuszczeniu do
złamań u osób posiadających niską masę kostną oraz inne czynniki ryzyka złamania. Zapobieganie złamaniom jest kluczowym celem leczenia, a dzięki nowoczesnym metodom terapii możliwe jest osiągnięcie u pacjentów prawidłowego przestrzegania zaleceń lekarskich
(compliance) i stosowania się do zaproponowanego leczenia (adherence) w czasie długotrwałego procesu terapeutycznego, co nie zawsze jest możliwe przy zastosowaniu obecnie
dostępnych i refundowanych preparatów.
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Dostępność polskich pacjentów do nowoczesnej terapii w leczeniu osteoporozy
finansowanej ze środków publicznych oceniana jest przez ekspertów jako jedna z najgorszych w Unii Europejskiej93.
Obecnie w Polsce refundowany jest tylko jeden lek na osteoporozę: alendronian,
należący do grupy bisfosfonianów oraz jego generyki. Nierefundowane są m.in. ibandronian (do stosowania raz w miesiącu w tabletce oraz raz na trzy miesiące dożylnie) i zolendronian (podawany dożylnie raz w roku). Alternatywą dla bisfosfonianów, nierefundowaną ze środków publicznych w Polsce jest ranelinian strontu (do stosowania doustnego
jako zawiesina raz dziennie), który wykazuje dwukierunkowe działanie na tkankę kostną
poprzez jednoczesne hamowanie resorpcji i nasilanie kościotworzenia. Nie jest refundowany także teryparatyd (Forsteo), lek wytwarzany metodą rekombinacji kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) przez bakterie Escherichia coli, który zmniejsza ryzyko złamań
kręgów i innych kości.
Rada Konsultacyjna AOTM rekomendowała także niefinansowanie ze środków
publicznych preparatoru tibolon (LadybonR) w leczeniu objawów niedoboru estrogenu
u kobiet, które przeszły menopauzę ponad rok przed rozpoczęciem leczenia oraz w zapobieganiu osteoporozie u kobiet po menopauzie z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia
złamań, które nie tolerują lub u których istnieją przeciwwskazania do stosowania innych
produktów wskazanych do stosowania w zapobieganiu osteoporozie, w ramach wykazu
leków refundowanych.
Nowością w leczeniu osteoporozy dostępną na rynku polskim jest lek biologiczny
denosumab, zarejestrowany przez EMA w terapii osteoporozy w maju 2010. Lek ten podawany podskórnie raz na pół roku modyfikuje remodeling tkanki kostnej, hamuje resorpcję
kości oraz wzmaga jej budowę94.

4. E–HEALTH
Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności telemedycyny, bioinformatyki oraz neuroinformatyki i innych dziedzin służących
indywidualizacji opieki medycznej, tworzeniu nowych świadczeń zdrowotnych, zwiększających wydajność i efektywność poszczególnych systemów zdrowotnych oraz wpływających na poprawę jakości życia pacjentów – to priorytety wspólnotowej polityki
zdrowotnej określone m.in. w Strategii Lizbońskiej oraz licznych aktach i dokumentach
strategicznych wydawanych przede wszystkim przez Komisję Europejską95.
W unijnej strategii „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 roku”
realizowanej konsekwentnie przez większość państw Unii Europejskiej od 2005 roku
wskazane zostały trzy podstawowe obszary o strategicznym znaczeniu dla rozwoju
e-zdrowia – budowanie informacyjnej przestrzeni zdrowia, prowadzenie innowacji i inwestycji w badania w zakresie e-zdrowia oraz działania integracyjne służące poprawie
usług publicznych oraz jakości życia. W praktyce oznacza to m.in. budowę regionalnych
i krajowych sieci informatycznych pozwalających na wymianę informacji o zdrowiu, sze-
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rokie i kompleksowe wykorzystanie danych o zdrowiu pacjentów zawartych w elektronicznych kartach pacjentów, świadczenie różnorodnych e-usług zdrowotnych, prowadzenie projektów badawczych służących personalizacji świadczeń zdrowotnych96.

4.1. E-health w Polsce
Ocena aktualnego stanu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych
w polskiej ochronie przedstawia następującą diagnozę istniejących problemów:
- niska jakość informacji zdrowotnej – redundancja, niespójne standardy
		 gromadzenia i udostępniania informacji,
- niemożność uzyskania informacji zdrowotnej w miejscu i czasie gdzie jest
		 potrzebna – dane gromadzone w rejestrach ochrony zdrowia mają ograniczony
		 zakres, dane elektronicznego zapisu medycznego (EHR) nie są gromadzone,
- część rejestrów w ochronie zdrowia istnieje jedynie w postaci papierowej,
		 co uniemożliwia szybki dostęp do zgromadzonych w nich danych,
- nieadekwatne procedury – realizacja wdrożeń systemów informatycznych nie
		 wiąże się ze stosownymi zmianami organizacyjnymi,
- niekompatybilne systemy informatyczne - istniejące rozwiązania informatyczne
		 nie zapewniają interoperacyjności,
- brak współpracy pomiędzy systemami uniemożliwia zarządzanie informacją,
		 negatywnie wpływa na aktualność, integralność, porównywalność i kompletność
		 danych,
		
		
		
		

brak wpływu użytkowników na systemy informacyjne w ochronie zdrowia
– funkcjonujące w ochronie zdrowia systemy informatyczne adresują potrzeby
przede wszystkim jednostek organizacyjnych sektora publicznego, które nimi
administrują. Potrzeby pacjentów, podmiotów świadczących usługi medyczne
oraz innych użytkowników systemów najczęściej nie są uwzględniane97.

Opinie krajowych ekspertów na temat sytuacji w sektorze e-health w Polsce potwierdzają międzynarodowe oceny i analizy tego obszaru, w tym EuroHealth Cosumer
Index 2009, oceniający dostępność nowoczesnych metod komunikacji ze świadczeniodawcami medycznymi dla pacjentów, jak również przepływ danych o zdrowiu pomiędzy
profesjonalistami medycznymi.
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Sytuacja w zakresie dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych
w Polsce ma się poprawić dzięki realizacji planu informatyzacji „e-Zdrowie Polska” do 2015
roku. Zakłada on realizację następujących celów:
- ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia,
		
		
		
		

poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego
obiegu dokumentacji w szczególności poprzez stworzenie procedur, wytycznych,
zebranie i udostępnienie dobrych praktyk mających celu usprawnienie
zarządzania zakładem opieki zdrowotnej oraz lepsze wykorzystanie do podnoszenia
zdolności zarządczych systemów teleinformatycznych,

- unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania
		 na realizowane świadczenia zdrowotne,
- praktyczną realizację budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia zgodnych
		 z wytycznymi Komisji Europejskiej umożliwiającą włączenie Polski w obszar
		 „interoperacyjnego” EHR.
W praktyce ma to oznaczać, iż z dowolnego miejsca w kraju pacjent oraz lekarz,
mając dostęp do historii choroby i wyników badań, będą mogli przyspieszyć postawienie
diagnozy oraz szybciej podjąć wybór skutecznego sposobu leczenia. Każdy obywatel będzie mógł także regularnie otrzymywać informacje o koniecznych badaniach profilaktycznych prosto do swojej tzw. skrzynki informacji medycznych98.
Pozytywnie należy ocenić wszystkie propozycje działań zawarte w planie informatyzacji „e-Zdrowie Polska” do 2015 roku, w szczególności ujednolicenie standardów informatycznych wśród wszystkich świadczeniodawców medycznych, budowę nowoczesnego
Systemu Informacji Medycznej pozwalającego na kompleksową rejestrację wszystkich
procesów zachodzących w ochronie zdrowia, integrację działających baz i rejestrów, w tym
utworzenie nowych, takich jak rejestr aptek, rejestrów zawodów medycznych oraz osób
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych, rejestru doskonalenia zawodowego kadr ochrony zdrowia, centralnej bazy wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, bazy zarejestrowanych produktów leczniczych, map cyfrowych jednostek
ochrony zdrowia, rejestrów pacjentów z wybranymi schorzeniami zdrowotnymi, rozwój
elektronicznych systemów kodowania, utworzenie centralnego portalu informacyjnego
o zdrowiu, utworzenie systemu monitorowania czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne, rozwój systemu elektronicznej rejestracji, rozwój warunków do świadczenia usług
medycznych na odległość, rozwój internetowych szkoleń dla pacjentów oraz personelu
medycznego99.
Przełomowe znaczenie w podejściu do finansowania świadczeń zdrowotnych na odległość w polskim systemie zdrowotnym ma ostatnia pozytywna opinia Rady Konsultacyjnej
Agencji Oceny Technologii Medycznych w przedmiocie objęcia finansowaniem ze środków
publicznych rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycyny. Rada Konsultacyjna, z uwagi na brak wystarczających danych oraz
regulacji prawnych, nie zajęła natomiast stanowiska w przedmiocie możliwości finansowania ze środków publicznych telekonsultacji w kardiologii oraz świadczeń z zakresu teleradiologii100.
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Rekomendacje
Grupy Roboczej na Rzecz
Innowacji w Opiece Zdrowotnej
Grupa Robocza na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej po dokonaniu analizy dostępności polskich pacjentów do innowacyjnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia
rekomenduje podjęcie następujących działań mających na celu poprawę dostępu do nowoczesnej ochrony zdrowia:
1. Sprawą podstawową jest uczestnictwo naszego kraju w europejskich strategiach
innowacyjnego rozwoju (Europa 2020) zarówno przez tworzenie krajowych strategii uwzględniających innowacje jako podstawę przyszłego rozwoju, jak i przez przygotowywanie nowych
regulacji prawnych, implementację do polskiego systemu przepisów wspólnotowych Unii
Europejskiej oraz przez podjęcie konkretnych działań, wynikających z międzynarodowych
zobowiązań dotyczących zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki.
Jako że strategie innowacyjnego rozwoju krajów UE w znacznym zakresie obejmują sektor
zdrowotny, konieczne jest wypracowanie krajowego podejścia do wprowadzania innowacyjności w ochronie zdrowia oraz zaprojektowania nowoczesnych i przejrzystych regulacji
prawnych zapewniających rozwój innowacji, w szczególności w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i podatkowego. W tym mieści się także potrzeba pełnego implementowania do polskiego systemu przepisów wspólnotowych, takich jak m.in. Dyrektywa Rady
89/105/ EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. („Dyrektywa Przejrzystości”), określająca standardy administracyjne podejmowania decyzji refundacyjno-cenowych przez organy państwa.
Polska powinna także popierać inne rozwiązania sprzyjające lepszej dostępności pacjenta
do innowacji medycznych, np. dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania
praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.
2. Dwa strategiczne dokumenty dotyczące zdrowia: Narodowy Program Zdrowia
(2007–2015) oraz Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013 opracowana jako dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju wymagają analizy
i oceny realizacji określonych w tych dokumentach priorytetów zdrowotnych.
Należy dążyć do wdrożenia w praktyce priorytetów zdrowotnych w Polsce wytyczonych
w dokumentach strategicznych. Ich realizacja stanowić powinna cel podejmowanych
zmian w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej, a szczególnie w zakresie finansowania nowych technologii medycznych, inwestycji oraz innowacyjnych metod organizacyjnych
w sektorze zdrowotnym.
3. System ochrony zdrowia wymaga poprawy w zakresie zarządzania zarówno na
poziomie sektora zdrowotnego, jak i na poziomie świadczeniodawców. Jest to konieczne
wobec wzrostu obciążeń finansowych związanych z rychłym wzrostem grupy osób starszych i chorych przewlekle.
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W starzejącym się społeczeństwie sprawą kluczową jest przygotowanie systemu ochrony
zdrowia na zwiększenie zapotrzebowania nie tylko na świadczenia lecznicze, ale także dotyczące prewencji, profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji, pielęgnacji oraz opieki długoterminowej. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do takich chorób jak: nowotwory, cukrzyca
oraz choroby kostno-szkieletowe i kostno-stawowe (w tym osteoporoza). W tym celu niezbędne jest z jednej strony wyrównanie dostępności do opieki zdrowotnej we wszystkich
regionach kraju przy wprowadzeniu systemu referencyjności ośrodków klinicznych,
a z drugiej – standaryzacja procedur, zwiększanie udziału małoinwazyjnych technik i technologii w ochronie zdrowia, indywidualizacja farmakoterapii, zmniejszenie liczby procedur medycznych wykonywanych zbędnie w warunkach szpitalnych i przesunięcie ich do
opieki ambulatoryjnej oraz domowej.
4. System gromadzenia i udostępniania informacji o zdrowiu Polaków wymaga pilnej
poprawy. W szczególności niezbędne jest prowadzenie wiarygodnych rejestrów chorób,
w tym rejestrów poszczególnych nowotworów oraz przypadków cukrzycy, bez których terapia chorych nie będzie ani nowoczesna, ani efektywna.
Wobec licznych przypadków braku wiarygodnych danych epidemiologicznych w zakresie
najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, a szczególnie nowotworów i cukrzycy,
niezbędna jest zdecydowana poprawa systemu gromadzenia i udostępniania informacji
o zdrowiu Polaków, wykonywaniu badań bilansowych stanu zdrowia (szczególnie dzieci
i młodzieży) oraz prowadzenie rejestrów najczęstszych chorób. Polski system ochrony
zdrowia wymaga radykalnej poprawy poziomu informacji, dotyczących zdrowia populacji
oraz korzystania z usług zdrowotnych. W celu poprawy informacji o zdrowiu Polaków oraz
ukierunkowania polityki zdrowotnej na poprawę dostępności do nowoczesnej medycyny
niezbędne są także systematyczne badania oceniające stan zdrowia Polaków.
5. Funkcjonowanie sprawnego sektora zdrowotnego we współczesnym świecie wymaga szerokiego zastosowania technologii informatycznych; e-health, neuroinformatyki
oraz telemedycyny.
Potrzebne jest wypracowanie praktycznej koncepcji wdrażania efektywnych rozwiązań
w tym zakresie, wychodzących naprzeciw potrzebom koordynacji działań w opiece medycznej oraz dążenie do zniwelowania ograniczeń w odniesieniu do zasobów kadry medycznej
i opiekuńczej. Niezbędne jest zapewnienie środków finansowych na rozwój tych dziedzin,
jak również stworzenie warunków prawnych regulujących kwestie świadczenia usług
medycznych na odległość.
6. System ochrony zdrowia w Polsce jest w długim okresie niedostatecznie finansowany. To utrudnia modernizację infrastruktury, poprawę wyposażenia, dostateczne kształcenie kadr oraz szersze stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod terapii. Potrzebna jest profesjonalna debata ekspercka i społeczna o zasadności i możliwościach wzrostu
środków na ochronę zdrowia.
Wobec utrzymującej się nierównowagi między przychodami i wydatkami na ochronę zdrowia przy wzrastających trudnościach w dostępie do usług zdrowotnych, konieczne jest
pilne i poważne (uczciwe) postawienie problemu dotyczącego konieczności wzrostu źródeł publicznych albo wprowadzenia dodatkowych, a w tym prywatnych źródeł zasilenia
ochrony zdrowia w środki finansowe.

49

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

Anna Janczewska-Radwan

– Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów
			 Medycznych POLMED

Prof. Jacek Jassem

– Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Waldemar Karnafel

– Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Michał Kaźmierski

– Amerykańska Izba Handlowa

Prof. Maciej Krzakowski

– Centrum Onkologii - Instytut im. Marii
			 Skłodowskie-Curie, konsultant krajowy ds. onkologii
			 klinicznej

Dr Krzysztof Łanda

– Fundacja Watch Health Care

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

– Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

Prof. Andrzej Rychard

– Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii
			 i Socjologii PAN

Agnieszka Szpara

– Ogólnopolski Związek Prywatnych Pracodawców
			 Służby Zdrowia

Paweł Sztwiertnia

– Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm
			 Farmaceutycznych Infarma

Doc. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
			 im. prof. W. Orłowskiego CMKP

Prof. Witold Tłustochowicz

– Wojskowy Instytut Medyczny, konsultant krajowy
			 ds. reumatologii

Działalność Grupy jest wspierana ze środków otrzymanych z Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).
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W pracach nad raportem uczestniczyli:
Magdalena Bojarska

– Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Prof. Jacek Fijuth

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doc. dr hab. Piotr Głuszko

– Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. n. med.
			 Eleonory Reicher w Warszawie

Prof. Stanisława Golinowska

– Instytut Zdrowia Publicznego Collegium
			 Medicum Uniwersytet Jagielloński

Anna Janczewska-Radwan

– Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych
			 POLMED

Prof. Jacek Jassem

– Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Waldemar Karnafel

– Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Michał Kaźmierski

– Amerykańska Izba Handlowa

Andrzej Kropiwnicki

– Biuro Organizacyjne Grupy Roboczej na Rzecz
			 Innowacji w Opiece Zdrowotnej

Prof. Maciej Krzakowski

– Centrum Onkologii - Instytut im.
			 Marii Skłodowskiej-Curie, konsultant krajowy
			 ds. onkologii klinicznej

Dr Krzysztof Łanda
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