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Protokół czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych  
i Innowacji w Ochronie Zdrowia 

 

 

W dniu 14 czerwca 2022 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia, na temat Standardów 

medycznych w Polsce. 

Otwierając posiedzenie, przewodnicząca Zespołu senator dr n. med. Agnieszka 

Gorgoń-Komor, podkreśliła wagę tematu w okresie okołopandemicznym. Zaznaczyła, że bez 

wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, bez pewnych i zdecydowanych zmian, w tym  

nawet systemowych, nie zapewni się właściwej opieki medycznej pacjentom.  

O możliwościach doprowadzenia do wyrównania dostępu do innowacyjnych terapii  

i leków w obszarze opieki zdrowotnej mówiła Magdalena Władysiuk, współautorka raportu 

Gearing up. Analiza różnic w ww. dostępie do terapii i leków w Polsce, w Czechach, na 

Węgrzech i na Słowacji a także wymiana doświadczeń pomiędzy tymi krajami mają 

prowadzić do wyrównania różnic. Dane zawarte w raporcie pochodzą z lat 2020-2021  

i obejmują 10 chorób: powszechnych, rzadkich oraz onkologicznych. Analizowano dostęp  

do leczenia dziesięciu chorób, dla których, przez ostatnie dziesięciolecie zatwierdzone zostały 

terapie innowacyjne. Na tej podstawie stwierdzono stosunkowo niski dostęp  

do innowacyjnych terapii w odniesieniu do okresu sprzed omawianej dekady. Powodem tego 

są m. in. restrykcje w stosowaniu leków refundowanych, a także czas upływający od 

momentu rejestracji leku do jego refundowania. Dodatkowym ograniczeniem jest brak 

refundacji. Pani Władysiuk stwierdziła, że opracowany raport będzie aktualizowany w cyklu 

rocznym, aby mieć możliwość obserwowania, czy sytuacja poprawia się.             

Profesor dr hab. Paweł Buszman ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach przedstawił programy zdrowotne w Chorobach Układu Krążenia (CHUK). 

CHUK stanowią około 30% przyczyn wszystkich zgonów w krajach OECD. Są zarazem  

sporą grupą zgonów, których można uniknąć - w przypadku  Polski n.p. poprzez  stosowanie 



nowoczesnej terapii farmakologicznej oraz programy: profilaktyczne i diagnostyki schorzeń 

we wczesnym ich etapie. W Polsce, wśród głównych przyczyn zgonów w ogólnej populacji, 

jak i wśród osób powyżej 30-ego roku życia, dominującymi są: choroby serca, choroba 

wieńcowa, miażdżyca i choroby naczyń krwionośnych. Od 2017 roku obserwowany jest 33% 

spadek liczby zabiegów angiografii tętnic wieńcowych. W leczeniu pacjentów z ostrym 

zespołem wieńcowym dokonał się największy spadek interwencji. Według prof. Buszmana: 

…w Polsce, w skali rocznej, skutecznie można zapobiec ok. 39 000 zgonów poprzez 

prewencję pierwotną oraz ok.42 000 zgonów poprzez poprawę wczesnej diagnozy i leczenia 

CHUK. Jako propozycje rozwiązania problemu CHUK w kraju, bazując na nowoczesnych 

technologiach medycznych, profesor przedstawił prewencyjne badania przesiewowe dla osób 

zagrożonych w wieku produkcyjnym, co wiąże się z wyznaczeniem schematu badań 

przesiewowych oraz zastosowaniem narzędzi IT, aplikacji do oceny ryzyka i samokontroli. 

Profesor Buszman zaproponował oparcie szybkiej diagnostyki i korekcji zagrożenia  

o kardiologiczno-naczyniowe ambulatoryjne centra diagnostyczne.                        

Prof. Maciej Banach, kierownik Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii 

UM w Łodzi i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego zaprezentował 

standardy medyczne w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej. 60% populacji Polski cierpi 

na dyslipidemię, w tym hipercholesterolemię, będącą najpowszechniejszym czynnikiem 

chorób sercowo-naczyniowych. W tej sytuacji, interwencje nastawione na leczenie w centrach 

terapeutycznych mogą pozwolić na 55% uniknięcie incydentów sercowo-naczyniowych. 

Sześć towarzystw naukowych przygotowało wytyczne na czas pandemii, mające m. in na celu 

zapobieganie nadmiarowym zgonom wywołanym chorobami sercowo-naczyniowymi. 

Kluczem są: stratyfikacja ryzyka oraz minimalizacja powszechnie występującego braku 

profilaktyki pierwotnej i niedostatku wiedzy o zdrowiu. Wg prof. Banacha, efektywne 

leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej powinno się opierać na wczesnym rozpoczęciu  

i długotrwałej terapii bez jej przerywania. Należy postawić na diagnostykę predyktywną, 

polegającą na analizie profilu lipidowego i wyznaczaniu oczekiwanej redukcji jego poziomu. 

W leczeniu, istotną rolę odgrywają: zmiana stylu życia, ograniczenie spożycia 

węglowodanów oraz abstynencja alkoholowa. 

Prelegentem bloku o standardach medycznych w leczeniu nadciśnienia tętniczego był 

prof. dr hab. med. Krzysztof Filipiak (ex-officio past-prezes Polskiego Towarzystwa 

Nadciśnienia Tętniczego). Zwrócił uwagę, że w skutek pandemii COVID-19 kilkaset tysięcy 

pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie zostało zdiagnozowanych. Obecnie,  

w Polsce leczonych jest 9 mln pacjentów z hipertensią, porównywalnie z 12 milionami 



nieleczonych. Profesor Filipiak podkreślił, że kontrola choroby nadciśnieniowej zmniejsza 

występowanie: udarów mózgu (o 35%), ostrych zespołów wieńcowych (o 20%), 

niewydolności serca (o 40%), śmiertelności całkowitej (o 10-15%), poważnych incydentów 

sercowo-naczyniowych (o 20%). 

Leczenie choroby nadciśnieniowej opiera się na wytycznych europejskich  

i polskich, ale wciąż, zdaniem profesora, problem tkwi we wdrożeniu teorii w praktykę. 

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć lekami „combo” lub kombinowanymi, należącymi do 

grupy leków SPC. Pacjenci powinni otrzymywać złożone leki hipotensyjne (SPC) w ramach 

leczenia nowoczesnego. Potrzeba leków „combo” i leków kombinowanych wiąże się z lepszą 

kontrolą populacyjną ciśnienia tętniczego i kontrolą efektywności leczenia. Tymczasem, 

według słów profesora, polscy lekarze zbyt rzadko stosują leki SPC, które poza korzyściami 

dla pacjentów, pozwoliłyby na oszczędności w zakresie polityki refundacyjnej dla płatnika. 

Rząd wielkości oszczędności mógłby wynieść ok. 12 mln euro (dla płatnika), a dla 

współpłacących (czyli pacjentów) ok. 5 mln euro. W tym przypadku zyskaliby wszyscy 

zainteresowani. Szczególnie skrytykowany został fakt stosowania starszych terapii lekowych  

i mniej nowoczesnych leków, zwłaszcza u pacjentów po 65. roku życia. Profesor Filipiak 

podkreślił, że w hipertensjologii należy zająć się problemem niedoboru  lub braku 

nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, ale także  kłopotem z dostępem do nowoczesnej 

diagnostyki nadciśnienia tętniczego.     

         Profesor dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu 

Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, lekarz 

kierujący Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. 

Jana z Dukli, zaprezentował standardy medyczne leczenia w hematologii, zgodnie  

z zaleceniami Polskiej Grupy Szpiczakowej. Stwierdził, że nieodzownym elementem 

skutecznej diagnostyki są  badania genetyczne i molekularne. W marcu br. uzupełniono 

program lekowy, przez co wzrosła dostępność do terapeutyków. W przypadku leczenia 

chorych na szpiczaka plazmocytowego, monoterapia jest mało skuteczna, dlatego też coraz 

częściej stosuje się kilka różnych cytostatyków. Niestety, mimo uzyskania remisji, szpiczak 

jest chorobą nawrotową o złej prognozie. W przeprowadzeniu procedury autologicznego 

przeszczepu komórek krwiotwórczych szpiku liderem jest Litwa, natomiast w Polsce tylko 

27% pacjentów poddawanych jest transplantacji komórek krwiotwórczych, podczas gdy  

w Europie Zachodniej powyżej 40%. W przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej 

ograniczeniem jest dostępność do skomplikowanej diagnostyki molekularnej i leczenia. 

Należy wprowadzać nowe leki celowane. W przypadku trzeciej rozpatrywanej przez 



profesora Giannopoulos’a choroby, ostrej białaczki szpikowej, postęp w leczeniu jest 

niewielki, na poziomie 30% przeżycia w okresie pięciu lat. Chorobę należy przede wszystkim 

dobrze scharakteryzować, stawiając przy tym na diagnostykę i nowe leki. Aktualnie na rynku 

medycznym jest 10 nowych leków, których połączenie z chemoterapią zwiększa skuteczność 

terapii nawet dwukrotnie. Niestety, z powodu braku refundacji, w stosowaniu jest tylko jeden.  

          Profesor dr n. med. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego, omówił standardy medyczne w kontekście dostępu do nielekowych 

technologii medycznych. W ostatnich latach, postęp technologiczny jest niebywały, 

najbardziej widoczny w kardiologii, ale implementacja szczegółowych rozwiązań napotyka 

trudności. Według danych GUS, w 2021 r. liczba zgonów nadmiarowych wyniosła  

154 tysiące, o 41 tysięcy więcej niż w 2020 r., przy czym choroby układu sercowo-

naczyniowego stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. Profesor Mitkowski przedstawił 

kilka procedur o uznanych korzyściach w poprawie rokowania pacjentów. Pierwsza, to zdalne 

monitorowanie urządzeń wszczepialnych, którego nie udało się wdrożyć. Jest to systemem 

ciągłego nadzoru nad pacjentem z wszczepionym urządzeniem. Druga technologia, 

wymieniona przez profesora, jest technologią implantacji najmniejszych stymulatorów na 

świecie, których pierwsze wszczepienia w Polsce miały miejsce w 2016 r. Mamy już ich 

drugą generację. Ta terapia ma przewagę nad standardową u pacjentów po infekcjach,  

z niegojącymi się ranami, z permanentnym cewnikiem, z anomaliami anatomicznymi, a także 

niedrożnością układu żylnego. Ryzyko powikłań jest tu o ok. 50% niższe. Procedura 

rozliczana jest za indywidualną zgodą płatnika. Trzecią rekomendowaną procedurą jest 

wszczepianie rejestratorów zdarzeń, pozwalających na długotrwałe (nawet 4-letnie) 

monitorowanie rytmu serca. Dzięki zdalnemu przesyłowi danych, informacja o arytmii  

i o przyczynie omdleń jest natychmiastowa. Procedura wymaga szybkiego wprowadzenia 

refundacji. Podobnie jak w przypadku leczenia niedomykalności zastawki mitralnej metodą 

brzeg do brzegu, rozliczanej jako procedura wysokospecjalistyczna oraz zamykania zastawki 

trójdzielnej w trybie indywidualnej zgody płatnika, co spotyka się z różną interpretacją,  

a koszt technologii jest wysoki. Już jedna nierozliczona procedura stanowi dla szpitala 

problem. Kolejną technologią jest kamizelka defibrylująca, którą można rozważyć  

u pacjentów z dużym ryzykiem nagłego zgonu sercowego. Wymienione leczenie trwa 

ograniczony czas, stanowić może również leczenie pomostowe do czasu implantacji 

urządzenia. W przypadku technologii nielekowych rozliczanie odbywa się w trybie 

indywidualnej zgody płatnika.  



Profesor Mitkowski zauważył, iż dostęp do nowych technologii nielekowych kardiologii 

interwencyjnej blokuje ograniczony system refundacji. Dlatego też jest potrzebny system 

szybkiego wdrażania nowoczesnych technologii w medycynie, pozwalających  

na bezpieczniejsze, szybsze i bardziej skuteczne wykonywanie zabiegów. Nowoczesne 

technologie w kardiologii umożliwiają wdrożenie terapii tym, którym do tej pory nie można 

było niczego w leczeniu zaoferować, podsumował profesor. 

          Profesor Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 

przedstawił standardy medyczne w leczeniu chorób neurologicznych. Profesor stawia na tzw. 

centra doskonałości z pacjentami wymagającymi zastosowania w leczeniu 

wysokospecjalistycznych procedur. Należy wymienić tu terapię ciężkich postaci stwardnienia 

rozsianego czy choroby Parkinsona oraz diagnostykę przedoperacyjną padaczki lekoopornej. 

Zwłaszcza w przypadku padaczki brakuje w kraju nowych technologii, a ok. 30% osób  

ze zdiagnozowaną padaczką nie wykazuje reakcji na podawane leki. Ci pacjenci czekają na 

innowacyjne terapie. Obecnie, trwa oczekiwanie na wdrożenie narodowej strategii 

neurologicznej. Przy realizacji jej postulatów mają pomóc Ministerstwu eksperci z Krajowej 

Rady ds. Neurologii. Zdaniem prof. Rejdaka, uznanie chorób układu nerwowego  

za priorytetowe w polskiej polityce zdrowotnej wpłynie na zmianę rangi i alokacji środków 

przyznawanych w ramach budżetu państwa, co da nowe możliwości. Tym bardziej, że 

przyszłość niesie ze sobą upowszechnienie problemów neurologicznych. 

         Profesor dr hab. n. med. Rafał Tarnawski, specjalista radioterapii onkologicznej, 

przedstawił standardy medyczne w ramach pierwszej polskiej edycji wytycznych NCCN, tj. 

najdokładniejszych i najczęściej aktualizowanych amerykańskich wytycznych klinicznych 

oraz polityki w leczeniu nowotworów. W ramach współpracy Narodowego Instytutu 

Onkologii z NCCN wydano pierwsze wytyczne dla ośrodków onkologicznych, zawierające 

najnowsze zalecenia. Wymieniona współpraca jest korzystna dla obu stron.  

Profesor Tarnawski zaznaczył, że onkologia wymaga ścisłej współpracy pomiędzy płatnikiem 

a osobami przygotowującymi rekomendacje. Onkologiczna strategia obejmuje stosowanie 

nowych leków, inwestycje w personel i naukę, innowacje, inwestycje dotyczące pacjenta. 

Funkcjonują profilaktyki: pierwotna i wtórna. 

         Adrian Matysek, członek the Oxford Ageing Network, omówił rolę innowacji  

w chorobach związanych z wiekiem. Polskie społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym 

się, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu życia. Wraz ze starzeniem się wzrasta liczba 

chorób przewlekłych, a WHO klasyfikuje starzenie się jako jednostkę chorobową. 

Klasyfikacja ta budzi wątpliwości, niemniej umożliwia lekarzom całkowicie nowe podejście 



do leczenia wieku biologicznego, a nie określonych chorób, tym samym przedłużając zdrowie 

i długość życia. Traktując starzenie się jako proces wieloczynnikowy, leczenie powinno być 

układowe a diagnostyka jak najwcześniejsza. Tak, aby zastosować metody prewencji. Tym 

bardziej, że choroby przewlekłe prowadzą do rozwoju kolejnych chorób. Innowacyjność  

w zapobieganiu im można zastosować w dwóch krokach. Po pierwsze, wykonywać regularne 

badania i zasięgać konsultacji lekarskich, a rozwiązaniem są tu badania w miejscu pracy oraz 

aplikacja zbierająca wyniki badań. Drugi krok to wykorzystanie AI oraz uczenia 

maszynowego do stałej kontroli zdrowia pacjentów. Kluczem do sukcesu jest prewencja.   

Zbigniew Torbus, ekspert przy senackiej Komisji Zdrowia, zaprezentował standardy 

medyczne w oczach zarządzających jednostkami ochrony zdrowia. Omówił cztery obszary 

powiązania standardów medycznych z zarządzaniem jednostką zdrowia. Duża ilość strat  

w zasobach w opiece zdrowotnej skutkuje ograniczeniem dostępu do niej z powodu wzrostu 

kosztów stworzenia procedury medycznej. Według eksperta, zastosowanie Lean Management 

poprawia jakość opieki zdrowotnej dzięki stosowaniu standardów zarządzania klinicznego. 

Drugi obszar, wskazany przez pana Torbusa, to dążenie do ciągłej poprawy jakości w opiece 

zdrowotnej, gwarantującej znaczącą redukcję błędów jakościowych w świadczeniu usług 

medycznych. Trzeci obszar stanowi stosowanie w codziennej praktyce standardów 

medycznych jako istotnych wskazówek postępowania, opartych na najświeższej wiedzy 

medycznej i tworzonych zgodnie z zasadami Evidence-Based Medicine. Czwarty obszar 

dotyczy stosowania standardów medycznych i ich wpływu na odpowiedzialność prawną 

lekarza. Nie bez znaczenia dla niej jest, czy przy stawianiu diagnozy lekarz posiłkował się 

standardami medycznymi. 

 

W dyskusji, senatorowie i eksperci rozpatrywali propozycje nowoczesnych  

i skutecznych rozwiązań w leczeniu pod kątem procedowania nad ustawą.  

 

BSS (A.D.) 
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