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Protokół trzeciego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych  

i Innowacji w Ochronie Zdrowia 

 

 

W dniu 16 listopada 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia, poświęcone medycynie 

przyszłości i roli innowacji w procesie terapeutycznym.  

Otwierając posiedzenie, Przewodnicząca Zespołu, senator dr Agnieszka Gorgoń-

Komor powiedziała, że w dobie Covid-19 nie można zapominać o innych chorobach, a  

innowacje nie powinny być tylko odpowiedzią na kolejne kryzysy, takie jak ten wywołany 

pandemią, ale powinny je wyprzedzać, oferując nowoczesne i skuteczne metody leczenia. 

O innowacjach w kardiologii mówił prof. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki 

Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedstawił dostępne obecnie w 

kardiologii innowacje, z których część jest już objęta refundacją,  część na nią oczekuje, a 

część jest dopiero na etapie testowania. Wyraził nadzieję, że  dostępne nowe technologie 

będzie można szeroko stosować jako rozwiązania systemowe. Na przykładach pacjentów w 

różnym wieku profesor przestawił ich kardiologiczne problemy oraz innowacje i procedury 

refundacji, dzięki którym krzywa ryzyka zgonu takich osób ulega spłaszczeniu, a oni sami 

żyją dłużej i w lepszym komforcie. Profesor podzielił procedury na te, co do których 

stosowania nie mamy w Polsce żadnego doświadczenia i na takie, które umiemy stosować i je 

wykorzystujemy, ale nie ma na nie refundacji, oraz te stosowane powszechnie i refundowane. 

Dzisiejsza kardiologia może zaproponować pacjentom z ryzykiem chorób serca takie 

innowacje jak chociażby różnego rodzaju aplikacje, urządzenia pomiarowe, stosowane do 

diagnostyki, umożliwiające przesyłanie danych do lekarza. Profesor przedstawił przykłady 

stosowania innowacji w kardiologii u pacjentów w każdym wieku, z różnego rodzaju 

problemami zdrowotnymi. Pacjentom z pierwszymi dolegliwościami sercowymi proponuje 

się telefony komórkowe mierzące dokładnie rytm serca czy inteligentne zegarki. Można im 

implantować miniaturowe rejestratory zdarzeń, np.  arytmii, bo dziś innowacje w kardiologii 



dotyczą w znacznej mierze miniaturyzacji. Za pośrednictwem elektrod wszczepianych do 

serca można przeprowadzać mapowanie elektroanatomiczne 3D. Pan profesor przekazał, że u 

osób w starszym wieku, z podwyższonym cholesterolem, nadciśnieniem czy cukrzycą, 

miniaturowe głowice do USG pozwalają na wirtualną histologię tętnic wieńcowych, a w 

niektórych innowacyjnych procedurach kardiologicznych  wykorzystuje się sztuczną 

inteligencję. Zaznaczył, że mówiąc o innowacjach systemowych, trzeba pamiętać o 

wprowadzeniu koordynowanej opieki specjalistycznej. Dla pacjentów po zawale serca 

przeznaczone są certyfikowane aplikacje medyczne oraz nowe urządzenia, takie jak 

stymulator serca, które  dziś potrafią również obniżać ciśnienie tętnicze. Pacjentom z 

niewydolnością serca proponuje się nowoczesne innowacyjne leczenie farmakologiczne. 

Profesor wspomniał także o takich innowacjach jak kamizelki defibrylujące, bezelektrodowe 

stymulatory, podskórne implantowane kardiowertery-defibrylatory czy zapinki w 

przezskórnym leczeniu niedomykalności zastawek oraz zastawki implantowane przezskórnie.  

Profesor szczególną uwagę zwrócił na potrzebę szybkiego wdrażania innowacji w 

leczeniu chorych i zwiększania ich dostępności poprzez refundację, ważną m.in. w przypadku 

środków farmakologicznych. 

Senator  dr Agnieszka Gorgoń-Komor przekazała, że celem pracy Parlamentarnego 

Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia jest określenie, które 

procedury na dzień dzisiejszy są najważniejsze. Według niej takim priorytetem w kardiologii 

powinna być refundacja rejestratora arytmii. Mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji z 

powodu udarów, zmniejszyć trwałe kalectwo pacjentów z niedowładami i ograniczyłaby 

wydatki państwa na hospitalizację.  

Agnieszka Gołąbek, przedstawicielka Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm 

Farmaceutycznych INFARMA zwróciła uwagę, że w prezentacji profesora Marcina 

Grabowskiego pokazany został wpływ zarówno innowacji lekowych jak i innowacyjnych 

narzędzi telemedycznych na przebieg chorób przewlekłych, mających ogromne znaczenie dla 

jakości życia osób chorych. Wskazała, że cały proces powinien zaczynać się od edukacji 

dzieci – najmłodszych pacjentów. Sposób w jaki zostaną one potraktowane na początku 

choroby, jaka będzie jakość opieki i jak będzie ona innowacyjna, wyznaczą na ile będą te 

osoby sprawne, aktywne społecznie i zawodowo i w jaki stopniu będą mogły się cieszyć 

życiem. Przekazała, że w świetle raportu OECD efektywne wydawanie pieniędzy na zdrowie 

jest inwestycją, a nie kosztem. Dzięki tej inwestycji mamy silniejsze i bardziej odporne 

społeczeństwo, lepsze systemy opieki zdrowotnej, a to przekłada się na kondycję społeczną, 

na kondycję kraju i na gospodarkę.  



Prof. Maciej Banach, kierownik Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii 

UM w Łodzi i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego  zaprezentował 

stan prac nad szczepionką na miażdżycę. Jak zaznaczył, potrzeba jej stworzenia wynika z 

faktu, ze miażdżyca stanowi praprzyczynę wielu chorób i powód 75% zgonów. Dlatego 

należy skupić się na jej leczeniu i eliminowaniu złego cholesterolu. Zwrócił uwagę, że 

niezwykle ważna jest edukacja w tej dziedzinie. Niestety, Europa Środkowo-Wschodnia, w 

tym Polska, jest kwalifikowana jako obszar wysokiego ryzyka, m.in. ze względu na dietę jej 

mieszkańców, ale też na stan wiedzy medycznej, dostępności do leczenia, świadomości 

samych pacjentów, czy organizacji systemu ochrony zdrowia. Profesor zaznaczył, że w 

profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych konieczne jest skupienie się na profilaktyce 

miażdżycy i  innych chorób miażdżycorodnych. Jak wskazał, nie ma w Polsce edukacji 

zdrowotnej, a pod względem profilaktyki jesteśmy na szarym końcu w Europie. Zwrócił 

uwagę na to, iż mówiąc o terapiach innowacyjnych, trzeba pamiętać o  dostępnych już 

metodach leczenia i współczesnych lekach, które same w sobie są już innowacyjne.  Można w 

Polsce stosować bardzo zaawansowane techniki i skutecznie leczyć pacjentów z rozpoznaną 

chorobą serca i naczyń, ale  jesteśmy kompletnie nieskuteczni w zapobieganiu chorobie i 

unikaniu jej powikłań. Tego braku skuteczności można upatrywać w nieadherencji czy braku 

właściwych i skutecznych działań, chociażby w wyniku silnych ruchów 

antyszczepionkowych i antystatynowych. Walka z fake newsami jest bardzo trudna i trwa od 

lat. Dlatego niezwykle ważna jest edukacja – zarówno lekarzy jak i pacjentów.  Profesor 

Banach zwrócił uwagę, iż Polska jest drugim po Meksyku krajem z nadmiarową liczbą 

zgonów. Jest to spowodowane m. in. całością funkcjonowania systemu ochrony zdrowia od 

lat, wieloletniego braku jego finansowania, całości braku inwestycji w edukację i profilaktykę 

pierwotną. Te wszystkie słabości uwidoczniła pandemia. Profesor przybliżył zakres prac nad 

szczepionką na miażdżycę, rozpoczętych w 2017 roku badaniami in vitro.  Faza badań na 

zwierzętach dała bardzo dobre rezultaty – zmniejszenie redukcji cholesterolu, wzrost 

przeciwciał. Zakłada się, że podanie szczepionki będzie mogło hamować proces miażdżycy i 

wydłużać czas do pojawienia się pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego. Można więc 

mówić o prewencji pierwotnej, mającej wpływ na istotną redukcję blaszki miażdżycowej oraz 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby. W zakończonych niedawno badaniach 

przedludzkich mających na celu określenie odpowiedzi immunologicznej na podanie 

szczepionki uzyskano bardzo dobre rezultaty – bardzo wysoki poziom przeciwciał. Profesor 

Banach przedstawił etapy polsko-irańskiego programu badań nad szczepionką POLIRA – od 

badań przedklinicznych po badania toksykologiczne. Poinformował, że na początku roku 



2022 rozpocznie się seria badań randomizowanych. Przekazał, że ze szczepionki korzyści 

odniosą pacjenci z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, pacjenci po zawale mięśnia 

sercowego, pacjenci z rodzinną hipercholesterolemią czy nietolerancją statyn, ale również 

pacjenci wysokiego ryzyka w prewencji pierwotnej, często młodzi, nie mający poczucia 

choroby. Przewiduje się, że program POLIRA zostanie zakończony w 2027 roku. 

Senator Agnieszka Gorgoń- Komor zgodziła się z profesorem Banachem, że terapia 

statynami nie tylko jest zbyt rzadko stosowana przez lekarzy, ale też wymaga uświadamiania 

pacjenta. Wspomniała również o tym, że wiele złego robią dziś wszelkiego rodzaju ruchy 

antystatynowe i antyszczepionkowe. Profesor Maciej Banach wspomniał, że budowana jest 

obecnie koalicja na rzecz walki z ruchami antystatynowymi, zrzeszająca towarzystwa 

naukowe, organizacje pacjenckie, firmy farmaceutyczne i medyczne oraz osoby, którym leży 

na sercu skuteczne leczenie. 

Prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i 

Czerniaków, zastępca dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań 

Klinicznych w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie przekazał, że dziś na czele 

innowacji w medycynie znajdują się dwie dziedziny – kardiologia i onkologia. Dotyczy to nie 

tylko innowacji lekowych, ale także nowych technologii sprzętowych.  W Narodowej 

Strategii Onkologicznej ujęte zostały inwestycje w naukę, gdyż to właśnie dzięki niej 

możliwe są innowacje. Poinformował, że niezwykle ważne jest, aby do 2030 r. 90% 

innowacyjnych terapii było refundowanych. W onkologii ma to już faktycznie miejsce. 

Profesor przekazał informację, że aby osiągnąć realny postęp w biotechnologii  i naukach 

biomedycznych,  potrzebne jest rozpoczęcie prac nad utworzeniem czterech nowych 

ośrodków badań wczesnych w onkologii.  Patrząc na finansowane projekty  w ramach 

niekomercyjnych badań przez Agencję Badań Medycznych, można zauważyć, że poza 

badaniami nad COVID-19, to właśnie onkologia i kardiologia zajmują czołowe miejsca. 

Podkreślał, że konieczna jest prewencja zdrowotna i edukacja, zarówno obywateli, jak i 

samego środowiska medycznego. Potrzeba też dostępu do danych i ich analizy -  bez tego 

innowacja jest niemożliwa, a w Polsce wciąż jest z tym problem. Prof. Piotr Rutkowski 

przekazał, że dostęp do leczenia innowacyjnego w onkologii istnieje i przynosi efekty. Jego 

zdaniem, przyczynia się do tego również świadomość społeczna oraz profilaktyka. 

Wprowadzane są nowe terapie lekowe, z których ponad 50% jest refundowanych. Zauważył, 

że dostęp do technik sztucznej inteligencji na pewno będzie w medycynie niezbędny do wielu 

działań. Profesor wspomniał, że problemem w Polsce jest czas dostępności terapii 

refundowanych – od ich rejestracji do całkowitej refundacji wciąż upływa zbyt wiele czasu. 



Niezwykle ważne we wprowadzaniu każdej innowacji jest też wprowadzenie ich we właściwe 

miejsce, z odpowiednim zapleczem, czyli do takich placówek, które pozwolą wykonać 

odpowiednie badania. Profesor Piotr Rutkowski dodał na koniec, że konieczna jest zmiana 

ustawy refundacyjnej, a dokonanie tego stoi po stronie parlamentu. Potrzebne są programy 

refundacyjne. Nie powinno się budować przeszkód prawnych i administracyjnych, aby realnie 

móc wprowadzać innowacje, zwłaszcza lekowe.   

Senator dr Agnieszka Gorgoń-Komor, zaproponowała, aby Zespół wystąpił z 

wnioskiem o skrócenie czasu rejestracji leków. Jeśli komuś jest potrzebna terapia, dzięki 

której udowodniono przedłużenie czasu życia i dobre rokowania, to biurokracja i faza 

rejestracji nie powinna wydłużać się w nieskończoność.  

Agnieszka Gołąbek, przedstawicielka Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm 

Farmaceutycznych INFARMA, odnosząc się do wypowiedzi prof. Rutkowskiego dodała, że 

pacjenci onkologiczni są jedną z najbardziej poszkodowanych grup przez pandemię. 

Nastąpiły bardzo duże opóźnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o diagnostykę, spadły wydatki NFZ 

na chemioterapię. Dlatego z tej perspektywy jeszcze większe znaczenie ma dostęp do leków 

innowacyjnych. 

Dr Paweł Koczkodaj, zastępca kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji 

Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie wspomniał, 

że  innowacyjność stanowi skuteczną odpowiedź na niekorzystne zmiany epidemiologiczne 

obserwowane w Polsce i na świecie. Przekazał, że z badań wynika, iż w perspektywie 

najbliższych lat czeka nas ogromny wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. W krajach 

dobrze rozwiniętych ta zachorowalność jest na bardzo wysokim poziomie – jest to związane z 

tzw. zachodnim stylem życia. Jednak dzięki innowacyjnej medycynie jest szansa na obniżenie 

śmiertelności pacjentów onkologicznych. Badania pokazują, że rak piersi jest obecnie 

dominującym nowotworem złośliwym u kobiet, podobnie jak rak prostaty u mężczyzn. 

Jednak mimo to, obserwuje się największą liczbę zgonów z powodu raka płuc, co jest 

związane z używaniem tytoniu. Dwoma głównymi czynnikami wpływającymi na te trendy są: 

struktura wiekowa społeczeństwa oraz styl życia. Dr Koczkodaj przekazał, że ponad 90% 

przyczyn nowotworów zależy od czynników zewnętrznych, takich jak m.in. tytoń, 

promieniowanie UV czy brak szczepień HBV i HPV.  Dlatego potrzebna jest innowacyjność 

w podejściu do tematu, w dotarciu do świadomości społecznej, aby zrozumieć, że czynniki 

genetyczne są istotne, ale stanowią zaledwie 10% przyczyny zachorowań. Według dr Pawła 

Koczkodaja innowacja to proces. Można ją zdefiniować jako pomysł, jego implementację 

oraz rozpowszechnienie. W opiece zdrowotnej może to być nowy pomysł, produkt, usługa lub 



ścieżka opieki, która przyniesie wyraźne korzyści w porównaniu z tym, co obecnie 

funkcjonuje. Innowacja powinna być stałą, a nie tylko być odpowiedzią na kryzys, tak jak to 

miało miejsce w czasie pandemii. Zadaniem legislacji jest likwidacja barier dla rozwoju 

innowacji. Ale do tego potrzebne jest też wspólne działanie naukowców, polityków i 

przemysłu. 

Senator prof. Alicja Chybicka podziękowała za zorganizowanie tak ważnego 

posiedzenia. Według Pani senator  omówione zostały ważne tematy związane z innowacją w 

medycynie – od profilaktyki, przez diagnostykę po najnowsze metody leczenia. Opierając się 

o własne doświadczenie przekazała, że uruchomienie każdej innowacyjnej terapii to proces 

długotrwały, skomplikowany i niezwykle trudny. Tymczasem jeśli nowy lek jest jedynym 

ratującym życie, to powinno się to odbywać, wzorem innych państw, praktycznie 

natychmiast.  

Zbigniew Torbus, ekspert przy senackiej Komisji Zdrowia powiedział, że 

finansowanie czy refinansowanie innowacji w medycynie z budżetu państwa jest rzeczą 

oczywistą, ale trzeba sięgać po niedoceniane w Polsce porozumienia publiczno-prywatne, 

zwłaszcza jeśli chodzi o innowacje związane z inwestycjami.  
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