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Forum Ochrony Zdrowia odbywające się w ramach 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu (6–8 
września) zainaugurowała dyskusja o cyfryzacji. To wyraźny sygnał, że resort zdrowia ten temat trak-
tuje priorytetowo w morzu innych, aktualnie pilnych zagadnień jak kontrowersje wokół finansowa-
nia podwyżek czy braki personelu medycznego.

Boom e-zdrowia wypełni lukę w opiece
Minister Zdrowia Adam Niedzielski na początku podkreślił, że stan stagnacji cyfrowej trwał zdecy-
dowanie za długo. Jednak wychodzimy z niego, także dzięki zaangażowaniu poprzedniego Wicemi-
nistra Zdrowia Janusza Cieszyńskiego, który był odpowiedzialny za cyfryzację. Zwrócił też uwagę na 
zjawisko, które sprawia, że digitalizacja staje się koniecznością: nierównowagę pomiędzy rosnącymi 
potrzebami pacjentów a ograniczonymi zasobami (personalnymi i finansowymi). – Pewnych proble-
mów nie da się przeskoczyć czy rozwiązać z dnia na dzień. Tylko technologia może połączyć te od-
dalające się od siebie oczekiwania względem możliwości systemu – dodał Minister Niedzielski, mó-
wiąc o tym, że e-zdrowie to przede wszystkim innowacje organizacyjne, a nie tylko technologie.

Chwalono się e-receptą, e-ZLA oraz e-skierowaniem i podkreślano trwające prace nad wdrożeniem 
elektronicznej dokumentacji medycznej. Wspomniano także o uruchomionej podczas pandemii tzw. 
Domowej Opiece Medycznej, w ramach której monitorowano zdrowie pacjentów z COVID-19 w wa-
runkach domowych. Warto przypomnieć, że DOM ma swoją kontynuację i w ramach programu m.in. 
uruchomiono pilotaż e-stetoskopu czy e-spirometru oparte na technologiach polskich startupów. Szef 
resortu zdrowia wspomniał, że jest szczególnie dumny z projektu DOM, bo pozwolił uratować życie 
wielu chorych podczas pandemii koronawirusa.

Minister Zdrowia wspomniał o powołaniu Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia od-
powiedzialnego za implementację nowych innowacji. – Departament stał się katalizatorem wdraża-
nia innowacji, które się pojawiają na rynku – podkreślił Niedzielski. Wcześniej nie było praktycznie 
możliwości wykorzystania potencjału polskich rozwiązań e-zdrowia i wiele firm emigrowało z nimi 
na rynki zagraniczne.

Do grona jednostek wspierających rozwój cyfryzacji, oprócz wspomnianego Departamentu Innowa-
cji i Centrum e-Zdrowia, dołączyła niedawno Agencja Badań Medycznych, która zyskała możliwość 
finansowania innowacyjnych badań w dziedzinie np. sztucznej inteligencji. Wszystkie już wdrożone 
technologie i powołane jednostki spowodowały razem, że cyfryzacja nabrała tempa na zasadzie efek-
tu synergii – kolejne projekty stają się możliwe właśnie dzięki tym już funkcjonującym.

– Punktem wyjścia było stwierdzenie, że musimy inwestować w technologie, bo nam się system nie 
zepnie – mówił Minister Niedzielski. Wspomniał także o trwających pracach nad e-rejestracją. Dzię-
ki nowemu systemowi, pacjenci będą się mogli umówić do każdego specjalisty, a będzie on oparty 
na doświadczeniach rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19. Z końcem tego roku ma zakoń-
czyć się pilotaż, a system zacznie działać w przyszłym roku. Przy czym na początku tylko w określo-
nych zakresach specjalizacji.

E-zdrowie 
na Forum Ekonomicznym
Łukasz Szumowski, Adam Niedzielski, Paweł Kikosicki, Janusz Cieszyński 
– decydenci i politycy, którzy przyjechali do Karpacza rozmawiali o jakości, 
konieczności dalszej cyfryzacji i wtórnym wykorzystaniu danych.

Więcej informacji na  
blog.osoz.pl

N o t a  b e N e
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Dane ratują życie pacjentów
– Mimo obaw o wykluczenie cyfrowe starszych lekarzy i brak współpracy przy digitalizacji udało 
się popchnąć temat e-zdrowia do przodu – mówił z kolei Łukasz Szumowski, były Minister Zdro-
wia a obecnie dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Szumowski zaznaczył, że mamy prawo 
się chwalić, bo nie wszystkie kraje w Unii Europejskiej posiadają powszechnie dostępne e-usługi jak 
e-recepty czy e-zwolnienia.

– Zaczynamy wchodzić w zupełnie nowy obszar nie tylko usług „e”, nie tylko wiedzy, którą czer-
piemy z tych e-usług. Zaczynamy wchodzić – i to będzie początek nowej ery – w obszar interwencji 
e-zdrowia – mówił Szumowski.

W tym kontekście opowiedział o zastosowaniu analizy danych do celowanej opieki nad wybranymi 
grupami pacjentów opierając się na przykładzie pacjentów z migotaniem przedsionków. Tę chorobę, 
która zwiększa ryzyko udaru i śmierci, można leczyć m.in. stosując leki zmniejszające krzepliwość. Na 
podstawie danych z e-recepty i NFZ wyselekcjonowano pacjentów z migotaniem przedsionków i po-
równano z danymi osób, którzy przyjmują leki. Wyniki analizy były alarmujące: 60 000 osób w Pol-
sce z migotaniem przedsionków nie jest prawidłowo leczonych. Również bazując na dostępnych da-
nych wiadomo, że w grupie osób nieleczonych umieralność jest trzykrotnie większa. – Dzięki usłu-
gom e-zdrowia mamy szansę uratować tysiące, kilkanaście tysięcy pacjentów rocznie. To jest kolejny 
etap myślenia o e-zdrowiu – podkreślał Szumowski, zwracając uwagę, że tę wiedzę o nieprawidłowo 
leczonych pacjentach można przekazać lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej, aby zweryfikowali 
sposób opieki. I na tym właśnie polega interwencja medyczna mająca umocowanie w e-zdrowiu.

– Cyfryzacja nie służy systemowi, urzędnikom, dyrektorom, NFZ. Ona ma służyć pacjentom – pod-
sumował Szumowski.

Drugim ważnym tematem podczas Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu była ustawa o jakości w opie-
ce zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W założeniu wprowadza ona możliwość płacenia więcej za 
tę samą usługę, ale zrealizowaną w lepszy sposób. 8 września, w dniu zakończenia Forum, Komitet 
Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy. Powinna ona jeszcze we wrześniu trafić do Sejmu. Je-
śli zostanie przyjęta, jeszcze w listopadzie może zostać podpisana przez Prezydenta. 

N o t a  b e N e

»�Są�problemy,�których�nie�da�się�obejść,�
przeskoczyć,�ani�szybko�zlikwidować.�
Przykładowo,�ilość�pracowników�ochrony�
zdrowia�i�ile�możemy�im�płacić.�Z�drugiej�
strony�mamy�problem�starzejącego�
się�społeczeństwa,�związaną�z�nim�
wielochorobowość�i�rosnącą�świadomość�
dbania�o�zdrowie.�I�nagle�rozchodzi�się�
to,�co�możemy�zaoferować�w�systemie�
z�tym,�czego�oczekują�pacjenci.�I�tutaj�
pomocą�może�być�technologia.«

Minister�Zdrowia�Adam�Niedzielski
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~50%
O tyle wzrosła liczba konsultacji zdalnych w czasie pandemii COVID-19 
w niektórych krajach UE. Cyfryzacja jest jednym z priorytetów w krajo-
wych planach odbudowy realizowanych w EU.

~20%
W co piątej placówce, która doświadczyła cyberataku, w wyniku zabu-
rzenia bieżącej działalności wzrosła śmiertelność. To jedno z pierwszych 
badań potwierdzających, że ataki hackerów zagrażają życiu pacjentów.

+2,6%
Skuteczność oceny mammografów w zakresie występowania raka pier-
si jest o 2,6% większa w przypadku, gdy lekarz korzysta z rozwiązań AI 
w porównaniu z diagnozą realizowaną tylko przez człowieka – wynika 
z nowego badania.

W SkróCIE
»�Obecnie�testujemy�

rozwiązania�z�zakresu�
zdalnego�monitoro-
wania�stanu�zdrowia�
pacjentów.«

cyfryzacja. Priorytet systemów zdrowia
Podczas 72. sesji komitetu regionalnego WHO dla Europy, Dy-
rektor WHO na Europę Hans kluge podkreślił, że cyfryzacja pozy-
tywnie wpływa na rozwój podstawowej opieki zdrowotnej. Opty-
malną opiekę przyszłości szef WHO określił „multimodelem”, czyli 
sprytnym połączeniem konsultacji twarzą w twarz z konsultacjami 
cyfrowymi, uzupełniony mobilnymi zespołami opieki odwiedzają-
cych pacjentów w ich domach.

odświeżone dane od nFZ
Ciekawie prezentuje się nowa wersja portalu Zdrowe Dane. Po-
jawiło się więcej zestawień m.in. porównania placówek ochrony 
zdrowia (na razie w czterech kategoriach: chirurgiczne leczenie 
nowotworów, endoprotezoplastyka, neurologia, choroby narządu 
wzroku) oraz dane na temat refundacji świadczeń przez NFZ. ra-
porty można wyszukiwać według kryteriów. Szczegóły: ezdrowie.
gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane.

nadchodzi hybrydowa ochrona zdrowia?
Dotąd istniał przejrzysty podział pomiędzy zadaniami realizowa-
nymi przez ludzi i maszyny. Obecnie stoimy u progu nowej ery, 
w której innowacje technologiczne doprowadzą do fundamental-
nej zmiany społecznej, ustanawiając zupełnie nowe relacje robo-
cze między człowiekiem a technologią – twierdzi w nowym rapor-
cie agencja konsultingowa Arthur Little.
Niektóre rutynowe zadania zostaną przydzielone algorytmom AI, 
umożliwiając pracownikom ochrony zdrowia skupienie się na za-
daniach o wyższej wartości. Wśród mocnych kompetencji ludzi 
pozostaną dyplomacja, indywidualne podejście (ludzki dotyk), in-
tuicja i emocje, podczas gdy maszyny lepiej radzą sobie z zadania-
mi wymagającymi precyzji, wydajności, szybkości, zapamiętywa-
nia i przetwarzania 
danych oraz skalo-
walności. Połączenie 
tych dwóch umie-
jętności doprowadzi 
do dużych zmian na 
rynku pracy, także 
w medycynie.

Jeszcze więcej nowości e-zdrowia na

blog.osoz.pl
• Wersja elektroniczna czasopisma do pobrania
• Nowe, niepublikowane materiały
• Przejrzysty układ 
• Archiwum artykułów

Andrzej�Browarski�|��
Dyrektor�Biura�Analiz�i�Innowacji�
PZU�Zdrowie�|�str.�34

https://blog.osoz.pl
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AI wykrywa Parkinsona 
na podstawie oddechu
Algorytmy sztucznej inteligencji są zdolne dostrzec subtelne, niemożliwe do wykrycia przez człowieka zmiany 
w wzorcach oddychania podczas snu. Opracowane przez ekspertów Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
urządzenie wykorzystuje sieć neuronową do zdiagnozowania i określenia stopnia zaawansowania Parkinsona – cho-
roby, na którą zapada coraz więcej osób.

Podstępna choroba

Choroba Parkinsona, czyli postępujący proces zwyrodnienia komórek nerwowych prowadzący do obumierania neu-
ronów, jest wyjątkowo trudna do zdiagnozowania. Pierwszymi objawami są zmiany o charakterze motorycznym, jak 
drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa, spowolnienie ruchowe oraz zaburzenia stabilności ciała. Niestety, po-
jawiają się one się dopiero w późnej fazie, zazwyczaj kilka lat po tym, jak choroba zaczyna się rozwijać. Jednak z po-
mocą nowoczesnych technologii, pierwsze sygnały będzie można wykryć dużo wcześniej.

Zespołowi naukowców MIT udało się opracować model sztucznej inteligencji (AI) analizujący wzorce oddechowe 
występujące podczas snu, które – jak się okazuje – mogą zdradzać pierwsze objawy rozwoju choroby, a także śle-
dzić stopień jej zaawansowania. W pracach nad innowacją badacze sięgnęli do sieci neuronowej, czyli serii połączo-
nych algorytmów naśladujących pracę ludzkiego mózgu. Aby wykazać skuteczność działania innowacji, algorytm 
przetestowano na 7 687 osobach, w tym 757 pacjentach z chorobą Parkinsona.

AI analizuje sposób oddychania we śnie

To duży przełom otwierający drogę do taniej i szeroko dostępnej diagnostyki choroby. Dotychczasowe badania 
umożliwiające wczesne wykrycie Parkinsona wymagały wizyt w specjalistycznych ośrodkach medycznych i opiera-
ły się na kosztownej i inwazyjnej analizie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz metodach neuroobrazowania, czyli ob-
serwacji reakcji mózgu – za pomocą rezonansu magnetycznego – podczas realizacji określonych czynności.

Opracowane przez naukowców MIT badanie wykonywane jest w domu chorego, gdy ten śpi, a do tego bezdotykowo. 
W tym celu skonstruowano urządzenie o wyglądzie domowego routera Wi-Fi. Emituje ono sygnały radiowe w kie-
runku klatki piersiowej, analizuje ich odbicia i odczytuje wzorce oddechowe badanej osoby. Uzyskane dane opisu-
jące oddech są następnie przekazywane do sieci neuronowej w celu oceny, czy nie zawierają śladów wskazujących 
na chorobę Parkinsona oraz ich nasilenie.

Związek pomiędzy chorobą Parkinsona a sposobem oddychania został zauważony już w 1817 roku przez dr Jamesa 
Parkinsona, który jako pierwszy opisał objawy choroby, którą potem nazwano jego nazwiskiem. To zmotywowało ba-
daczy do przyjrzenia się biomarkerowi, jakim jest oddech, zamiast skupiania się tylko na ruchach pacjenta. Niektóre 
badania medyczne wykazały, że objawy oddechowe pojawiają się wiele lat przed objawami motorycznymi.

Parkinson jest drugim najczęściej występującym zaburzeniem neurologicznym, zaraz po chorobie Alzheimera. Liczba 
chorych rośnie w alarmującym tempie i podwoiła się w ostatnich 25 latach. Według Światowej Organizacji Zdrowia, 
na całym świecie 8,5 mln osób dotkniętych jest chorobą Parkinsona. Nowa metoda diagnozy może pomóc w pracach 
nad nowymi lekami oraz w diagnostyce pacjentów, którzy nie mają dostępu do dużych ośrodków medycznych.

Grafika: Massachusetts Institute of Technology (MIT)
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około 50% czasu wizyty pacjenta lekarz spędza 
przez komputerem wprowadzając dane i gene-
rując dokumentację. Aby system IT pomagał 
w pracy zamiast prowadzić do frustracji, trzeba 
przyjrzeć się z bliska elementom wpływającym 
na efektywność i płynność jego obsługi.

WA ŻNE PY TANIE

cyjne technologie, które muszą spełniać funkcje spra-
wozdawcze, gromadzić bezpiecznie dane, obsługiwać 
administracyjnie całą ścieżkę obsługi pacjenta, tworzyć 
poprawnie takie dokumenty jak e-recepta czy e-skiero-
wanie, wymieniać dane z innymi systemami stosując 
standardy interoperacyjności.

To, czy potocznie mówiąc system jest łatwy w ob-
słudze czy skomplikowany, jest bardzo subiektywnym 
odczuciem. Wszystko zaczyna się od struktury samego 
rozwiązania: ilości kliknięć potrzebnych do wprowadze-
nia danych, przejrzystości interfejsu użytkownika, ale 
i nawet szaty graficznej, czcionek, wielkości pól, auto-
matyzacji uzupełniania formularzy, przepływu danych 
w ramach systemu.

Za architekturę interakcji użytkownika z systemem 
odpowiedzialny jest tzw. UX/UI designer (User Expe-

Każdy życzyłby sobie, aby systemy informatyczne dla 
lekarzy i pielęgniarek były tak łatwe w obsłudze i in-
tuicyjne jak smartfony. Sprawa nie jest jednak prosta, 
bo to narzędzia o zupełnie innym kalibrze. Systemy IT 
w ochronie zdrowia to dziś rozbudowane i wielofunk-

UX/UI. Jak poprawić doświadczenia 
lekarzy i pielęgniarek 
z pracy z systemami IT?
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rience/User Interface). Dziś niemal każda firma IT za-
trudnia tego typu osoby, które odpowiedzialne są za to, 
by aplikacja była nie tylko ładna i funkcjonalna, ale tak-
że maksymalnie prosta w użytkowaniu, przy jednoczes-
nym zachowaniu dostępności niezbędnych funkcji. Jed-
nym słowem, ich zadaniem jest zwiększenie satysfakcji 
podczas korzystania z systemu IT lub aplikacji mobilnej 
i zapewnienie pozytywnych doświadczeń.

Praca UX/UI designera zaczyna się od zbadania 
funkcji, jakie system musi realizować, a także wywia-
dów z użytkownikami, na podstawie których identyfi-
kowane są ich potrzeby, sekwencje wykonywanej pra-
cy, ścieżka obsługi pacjenta i przepływy pracy. Następ-
nie powstaje mapa procesów, która jest wpasowywana 
w projekt graficzny. Wszystko zamyka projektowanie 
interfejsu, czyli określenie położenia określonych pól, 
opcji, okienek itd.

co wpływa na doświadczenie użytkownika?
Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Nor-
malizacyjnej (ISO), doświadczenie użytkownika (UX) 
to „postrzeganie i reakcje danej osoby wynikające z uży-
cia i/lub przewidywanego użycia produktu, systemu lub 
usługi”. Składa się z dwóch warstw: wyglądu zewnętrz-
nego, czyli estetycznej oceny wyglądu systemu (budo-
wa, styl, kolorystyka, przejrzystość) oraz doświadczeń 
z obsługą, które powstają dopiero podczas interakcji.

Doświadczenie użytkownika jest efektem całego sze-
regu czynników i obejmuje m.in. emocje, przekonania, 
preferencje, percepcje, fizyczne i psychologiczne reak-
cje, zachowania i osiągnięcia użytkowników, które wy-
stępują przed, w trakcie i po zakończeniu użytkowania.

Do tego dochodzą jeszcze takie elementy jak wi-
zerunek producenta, który może składać się na wstęp-
ne, pozytywne lub negatywne nastawienie do systemu. 
Niemniej ważna jest szybkość obsługi i wydajność, ale 
i wcześniejsze doświadczenia, umiejętności cyfrowe 
a nawet sam kontekst użytkowania (wielkość ekranu, 
pomieszczenie itd.). Sprawa jest więc o wiele bardziej 
zawiła niż tylko pierwsze wrażenia zależne od poczucia 
estetyki. Kiedy jednym podoba się system X, inni wy-
biorą system Y, mimo iż nie różnią się one funkcjami.

uX ma ogromny wpływ na pracę personelu
Już z samej definicji doświadczenia użytkownika widać, 
że za jego poprawę odpowiada nie tylko dostawca sy-
stemu IT, ale także – co bardzo często jest ignorowane 
– jego użytkownik końcowy. Klasycznym przykładem 
jest wydajność i rodzaj sprzętu, na którym personel me-
dyczny korzysta z systemu.

Zaakceptowanie takiej współodpowiedzialności po-
ciąga za sobą obowiązki, które wiele podmiotów – nie 
tylko w branży medycznej – woli scedować na inży-
nierów i architektów systemów IT. O wiele łatwiej szu-
kać błędów po stronie oprogramowania niż zidentyfiko-
wać i usunąć niedociągnięcia związane z zarządzaniem 
zmianą czy budowaniem innowacyjnej kultury organi-
zacyjnej. Dowodem są wdrożenia tego samego systemu 
IT w różnych placówkach, raz zakończone sukcesem 
i zadowoleniem personelu, a za drugim razem – poraż-
ką i frustracją.

To właśnie dlatego każda placówka powinna z bliska 
przyjrzeć się interakcji personelu z systemem. Stawką 
jest czas spędzony przed komputerem, płynna praca, sa-
tysfakcja pracowników, czas na rozmowę z pacjentem, 
a nawet wyniki kliniczne i biznesowe podmiotu. Na dru-
gim biegunie znajdują się takie zagrożenia jak zaburze-
nia organizacyjne, chroniczny stres pracowników pro-
wadzący do wypalenia zawodowego, a w efekcie niska 
satysfakcja pacjentów.

Trzeba też przyznać, że negatywne doświadczenia 
personelu medycznego w pracy z systemami IT są po 
części uwarunkowane historycznie. Wiele systemów ma 
swoje korzenie w latach 90-tych, kiedy po-
wstawały pierwsze programy do obsługi 
rozliczeń z Kasami Chorych. Wówczas li-
czyła się tylko funkcjonalność, a pojęcia 
UX/UI nawet nie były znane. W kolejnych 
latach do prostych systemów sprawozdaw-
czych dokładano kolejne elementy, bez du-
żych zmian w architekturze. W ten sposób 
systemy stawały się coraz bardziej funk-
cjonalne, ale czasochłonne i trudne w ob-
słudze.

Na szczęście współczesne rozwiązania 
IT dla ochrony zdrowia to już najczęściej 
nowoczesne, zintegrowane systemy budo-
wane w oparciu o wiedzę z zakresu UX/
UI, bo dostawcom oprogramowania za-
leży na tworzeniu konkurencyjnych, wy-
sokiej jakości rozwiązań. Jednak i oni są 
ograniczeni możliwościami technologii. 
Przykładowo, najbardziej wrażliwym ele-
mentem interakcji użytkownika z systemem IT jest kla-
wiatura. Dane muszą być wpisywane ręcznie. Zmieni 
się to dopiero wówczas, gdy na rynku pojawią się godne 
zaufania i precyzyjne technologie transkrypcyjne opar-
te na sztucznej inteligencji, tak aby wywiad z pacjentem 
mógł zostać automatycznie wprowadzony do systemu 
z zachowaniem konieczności uporządkowania danych.

Mimo tych ograniczeń, placówka medyczna ma wie-
le możliwości wpływania na sposób obsługi systemu. 
Dobre systemy IT posiadają zestawy opcji ułatwiają-
ce personalizację obsługi i konfigurację sposobu inter-
akcji z jego funkcjami. Użytkownicy mogą definiować 
słowniki i formularze znacznie przyspieszające wpro-
wadzenie danych. Wdrażając zintegrowane systemy 
dane przepływają pomiędzy systemami w architekturze 
IT placówki medycznej i nie trzeba wprowadzać ich po-
dwójnie.

Mierzenie i optymalizacja obsługi systemu it
Punktem wyjścia optymalizacji doświadczeń użytkow-
ników systemów IT jest ich pomiar. W tym celu trzeba 
jasno określić cel. To od niego zależy, co dokładnie bę-
dzie mierzone. Jeżeli chcemy skrócić czas spędzony na 
wprowadzaniu danych do systemu IT, trzeba przeanali-
zować ścieżkę rejestracji danych i szukać sposobów jej 
skrócenia albo ustandaryzowania. Ale jeśli priorytetem 
jest wydajność pracy, wówczas trzeba też uwzględnić 
otoczenie, w którym porusza się lekarz lub pielęgniar-
ka – dostępne urządzenia i sprzęt, organizację pracy.

»�Podmiot�
medyczny�
ma�wiele�
możliwości�
poprawy�
jakości�pracy�
z�systemami�
IT.«
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Może się też okazać, że digitalizacja jedynie zabeto-
nowała nieefektywne procesy, czyli na stare przepływy 
pracy został nałożony system IT. Niestety, w takim przy-
padku efekt jest taki, że oprogramowanie stanie się tak 
samo nieefektywne jak wspomniane procesy. System IT 
przez sam fakt wdrożenia nie poprawi sytuacji.

Aby tego uniknąć, menedżerowie placówek powin-
ni sięgnąć do takich metod jak design thinking czy pro-
jektowanie (procesów) zorientowane na użytkownika 
(user-centered design, UCD).

Design thinking pozwala przykładowo zidentyfiko-
wać wąskie gardła obsługi pacjenta i zaprojektować od 
nowa ścieżkę opieki, z kolei UCD skupia się na ergono-
mii pracy z systemami. W przypadku IT obejmuje np. 
dopasowanie wielkości ekranów (duże ekrany dla lep-
szej analizy zdjęć medycznych), mobilności urządzeń 
(komputer stacjonarny czy tablety), włączenie ostrzeżeń 
czy powiadomień (alerty dotyczące interakcji leków lub 
brakujących danych) itd.

Podsumowanie
Klasyczne podejście do doświadczeń pracy z systemem 
IT zakładało, że to zadanie dla ich dostawców. Jak się 
okazuje, także placówka medyczna może wiele zrobić, 
aby zwiększyć zadowolenie lekarzy, pielęgniarek i per-
sonelu administracyjnego z obsługi oprogramowania. 
Nie podlega dyskusji, że punktem wyjścia jest zawsze 
dobrej jakości system informatyczny: szybko działają-
cy, zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze, po-
zbawiony błędów. Tak samo ważna jest partnerska rela-
cja z firmą-twórcą systemu i bieżące aktualizacje, dzięki 
którym system będzie spełniał wymagania funkcjonal-
ne i bezpieczeństwa.

Systemy IT nie są statyczne. Dobre rozwiązania dają 
duże możliwości konfiguracyjne, dopasowania interfej-
su (widoku okien), zakresu widocznych opcji czy aler-
tów ostrzegających o błędach we wprowadzaniu da-
nych. Trzy główne zasady, które warto zapamiętać to: 
po pierwsze – optymalizacja przepływów pracy zanim 
wdrożony zostanie system IT (albo ich późniejsze dopa-
sowanie, jeżeli tego nie zrobiono wcześniej); po drugie 
– zainwestowanie czasu w analizę potrzeb użytkowni-
ków i personalizację systemu; po trzecie – systematycz-
ne mierzenie doświadczeń i korygowanie ewentualnych 
zakłóceń. 

Projekt  
graficzny

Badania użytkowników

Scenariusze użytkowania

architektura  
informacyjna

Projekt przepływu 
informacji

Szkice produktu 
i prototyp

kolory i formy

układ graficzny

typografia

układ wizualny
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wpłynęło 336 skarg odnoszących się do 32 podmiotów 
leczniczych – podał w pierwszym tygodniu września wi-
ceminister zdrowia Piotr Bromber.

Część świadczeniodawców POZ nie dostała środków 
na wypłatę podwyżek wynikających z ustawy o sposo-
bie ustalania minimalnego wynagrodzenia w ochronie 
zdrowia – to efekt konfliktu o narzucony przez NFZ wy-
dłużony okres wypowiedzenia, na który lekarze zrze-
szeni w Porozumieniu Zielonogórskim się nie zgadzają. 
Lekarze rodzinni przygotowują też zawiadomienie do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podej-

rYNEk ZDrOWIA W PIgUłCE

Płace w zdrowiu, 
turbulencje w farmacji 
i innowacje w Karpaczu
Sierpień i początek września to kontynuacja dużych napięć dotyczących podwyżek, prac 
nad nowelizacją dużej ustawy refundacyjnej oraz nieoczekiwanych zmian personalnych. 
Podczas forum Ekonomicznego w Karpaczu minister Zdrowia mówił dużo o e-zdrowiu.

AlekSAndrA kurOWSkA 
Redaktor naczelna Cowzdrowiu.pl

Finanse
Większość szpitali nadal nie ma pieniędzy, by wypłacić 
podwyżki pracownikom. Z drugiej strony w szpitalach 
coraz częściej pracownicy wchodzą w spory zbiorowe. 
Pielęgniarki biorą zwolnienia lekarskie, a tam gdzie 
mogą – już strajkują.

W związku z realizacją ustawy o najniższych wy-
nagrodzeniach w ochronie zdrowia, do inspekcji pracy 

Zdjęcie: Hololens (Microsoft)
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rzeniu nadużywania pozycji dominującej w stosunku do 
świadczeniodawców POZ przez NFZ w rozumieniu art. 
9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Szpi-
tale powiatowe z kolei szykują wniosek do NIK.

Ale tracą nie tylko szpitale – nowa rządowa Agencja 
Rozwoju Szpitali miała przynieść wiele dobrze płatnych 
etatów. Ale spotkało się to z falą krytyki m.in. lokalnych 
samorządów (miała być formą zamachu na samodziel-
ność placówek), ale też polityków – w tym nawet czę-
ści Zjednoczonej Prawicy. Andrzej Sośnierz, były szef 
NFZ, mówił wprost, że agencja tworzona jest dla etatów 
dla „swoich”. Protesty odniosły częściowy sukces. Za-
miast nowej agencji z dużym budżetem, zadania prze-
widziane dla niej będzie realizować jedna z już działa-
jących instytucji (być może np. BGK). – Podzielamy 
pogląd, że kryzys finansowy dotyczący wszystkich Po-
laków oraz instytucji państwowych i administracji to nie 
jest dobry czas na powoływanie nowej instytucji, któ-
ra kosztowałaby miliony złotych rocznie – powiedział 
Adam Niedzielski.

Pracownicy sektora ochrony zdrowia
W Sejmie ruszyły wreszcie prace nad ustawą o medy-
cynie laboratoryjnej. Nie spełnia ona w pełni oczeki-
wań diagnostów, ale liczą oni na poprawki w parlamen-
cie. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przed-
stawiła projekt nowego systemu dla członków Izby. Ma 
to być elektroniczne konto diagnosty laboratoryjnego, 
które ułatwi im przechowywanie niektórych ważnych 
danych i być na bieżąco z działalnością Izby.

Z kolei Krajowa Izba Fizjoterapeutów poinformo-
wała, że od 1 września jej członkowie mają dostęp do 
całodobowej opieki prawnej. Jeśli chodzi o sprawy pie-
lęgniarek, Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa zapre-
zentowało w sierpniu mapę wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych etatowych w placówkach ochrony zdro-
wia. Powstała ona na podstawie ankiet uzupełnionych 
przez ponad 4,5 tys. pracowników i pracownic ochro-
ny zdrowia.

Ministrowie zdrowia Polski i Ukrainy oraz europej-
ski komisarz do spraw zarządzania kryzysowego ot-
worzyli dzisiaj w Rzeszowie nowy unijny Medevac 
Hub przeznaczony do ewakuacji medycznej pacjentów 
z Ukrainy. Hub ma również ułatwić pracę personelu me-
dycznego, który opiekuje się szczególnie wrażliwymi 
pacjentami przybywającymi z Ukrainy.

leki i wyroby medyczne
Po ponad roku MZ opublikowało uwagi do dużej no-
welizacji ustawy refundacyjnej i wywołało to sporo za-
mieszania. Z jednej strony projekt zawiera od dawna 
oczekiwane propacjenckie zmiany np. dotyczące wpro-
wadzania nowych terapii do programów lekowych. 
Z drugiej strony obejmuje zapisy o podwyższeniu mar-
ży hurtowej i aptecznej, które są bardzo wyczekiwane. 
A z trzeciej – wielu zapisów nie chcą firmy farmaceu-
tyczne, które w zeszłym roku wręcz chciały całkowi-
tego zarzucenia prac nad nowelizacją. Ostatnio jednak 
dyskutują o tym, by nowelizację podzielić na części. 
Tak by marże wzrosły, a co z resztą zapisów, to już się 
dalej zobaczy.

Warto odnotować, że Ministerstwo Zdrowia uwzględ-
niło w czasie konsultacji część poprawek środowiska ap-
tekarzy w postaci wprowadzenia mechanizmu chronią-
cego podmioty przed stratami związanymi ze zmiana-
mi w wykazach refundacyjnych. Warto też wspomnieć 
o przynajmniej jednej odrzuconej uwadze Naczelnej 
Rady Aptekarskiej, jaką była propozycja wprowadze-
nia tzw. opłaty dyspensyjnej. Miałaby to być stała kwo-
ta doliczana do każdego leku wydawanego w aptece. 
Standardowo w wysokości 0,20 kwoty odpłatności ry-
czałtowej, a w przypadku leku produkowanego w Pol-
sce – 0,25. W ocenie samorządu wprowadzenie opłaty 
dyspensyjnej pozwoliłoby na uregulowanie rozchwianej 
sytuacji finansowej apteki na polskim rynku. A skąd róż-
nica między lekami produkowanymi w Polsce i za gra-
nicą? – Celem wprowadzenia opłaty dyspensyjnej jest 
zachęcenie farmaceuty do dokonywania, każdorazowo, 
analizy, czy w danym przypadku wydawania produktu 
leczniczego nie jest celowe i wskazane zaproponowanie 
pacjentowi nabycie leku wytworzonego w Polsce – ar-
gumentował aptekarski samorząd.

To nie koniec planowanych zmian dla aptek. Rząd 
szykuje rewolucyjne zmiany dla rynku suplementów 
diety. Do wykazu prac legislacyjnych trafił właśnie pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia. Nowe regulacje zakładają m.in. zmiany 
w reklamie suplementów diety, a także konieczność od-
separowania produktów leczniczych i suplementów die-
ty oferowanych w aptekach, punktach aptecznych czy 
też placówkach obrotu pozaaptecznego.

Planowane jest umieszczenie w przekazie reklamo-
wym informacji „Suplement diety jest środkiem spo-
żywczym, którego celem jest uzupełnienie normal-
nej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczni-
czych.”

Neuca – dla której głównym biznesem jest hurto-
wa sprzedaż leków – pochwaliła się, że sprzedaż gru-
py w przyszłym roku prawdopodobnie osiągnie 10 mld 
zł. W Neuce zaopatruje się ponad 38 proc. działających 
w Polsce aptek. Grupa kontynuuje wzrost organiczny oraz 
przez akwizycje i – jak poinformował zarząd – jeszcze 
w tym roku można spodziewać się kolejnych przejęć.

kadry
Maciej Merkisz, dotychczasowy wojewódzki inspek-
tor sanitarny z Pomorza, został nowym zastępcą Głów-
nego Inspektora Sanitarnego. Jest szykowany na sze-
fa urzędu.

Grzegorz Juszczyk przestał być dyrektorem Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowe-
go Instytutu Badawczego. Na razie w jego zastępstwie 
pracami Instytutu kierować będzie dr hab. Rafał Gier-
czyński, prof. NIZP-PZH, zastępca dyrektora ds. epi-
demiologii i mikrobiologii Instytutu. Juszczyk od roku 
2005 współpracował z firmami oferujących programy 
zdrowotne dla pracowników (w latach 2005–2009 Me-
dicover, w latach 2009–2017 Grupa LUX MED). Od 
września 2017 roku był dyrektorem Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytu-
tu Badawczego. W 2019 r. kierował procesem połącze-
nia NIZP – PZH oraz Instytutu Żywności i Żywienia.
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innowacje
Podczas zabiegu u pacjentki z ciężką niewydolnoś-
cią serca, kardiolodzy z Górnośląskiego Centrum Me-
dycznego (GCM) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach wykorzystali Technologię mixed reality 
(mieszana rzeczywistość) i trójwymiarowe hologramy.

– Tę nowatorską metodę wykorzystano u pacjentki 
z ciężką niewydolnością serca, z istotnym upośledze-
niem funkcji serca, z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, 
która została zakwalifikowana do implantacji układu re-
synchronizującego serce (CRT-D), a dokładniej do roz-
budowy układu z wszczepionego trzy lata wcześniej 
kardiowertera-defibrylatora (ICD) – informuje szpital 
w Katowicach-Ochojcu.

Przed zabiegiem wykonano badanie angioTK, które 
posłużyło do wizualizacji hologramu – trójwymiarowe-
go modelu serca z uwzględnieniem zatoki wieńcowej. 
Anatomia zatoki wieńcowej pacjentki była nietypowa – 
obrazowano zarówno wczesny podział naczyń żylnych, 
jak i ich zwężenie. Dokładne uwidocznienie anatomii 
serca umożliwiło lepsze zaplanowanie zabiegu, w tym 
dobranie odpowiedniego instrumentarium.

W trakcie implantacji wykorzystano echokardiogra-
fię przezprzełykową, która w czasie rzeczywistym wi-
zualizowała działania lekarzy jako trójwymiarowy ho-
logram wytworzony przez gogle HoloLens.

Forum Ekonomiczne w karpaczu
W resorcie zdrowia trwają prace nad e-rejestracją. Mini-
ster Adam Niedzielski zapowiedział powstanie takiego 
systemu podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Kar-
paczu inaugurując Forum Ochrony Zdrowia. – Jest to 
projekt, który jest na etapie pilotażu – mówił. Minister 
zapewnił, że resort będzie próbował zbudować kom-
pleksowy system. Zakłada się, że z końcem roku za-

kończy się pilotaż, a system zacznie działać w całym 
kraju w przyszłym roku.

MZ przypominał, że cyfryzacja i e-usługi to reme-
dium na coraz większe oczekiwania pacjentów i tym, że 
system ochrony zdrowia boryka się z problemami. – Tyl-
ko technologia nam może pomóc – ocenił Niedzielski. 
Przypomniał, że cyfryzacja zaczęła się od e-zwolnień, 
są już e-recepty, e-skierowania. W jego ocenie kataliza-
torem tych zmian było powołanie Departamentu Inno-
wacji w MZ oraz Agencji Badań Medycznych.

Były minister zdrowia, a obecnie dyrektor Narodo-
wego Instytutu Kardiologii Łukasz Szumowski przeko-
nywał, że szersze spojrzenie na cyfryzację i zbieranie 
danych może ratować pacjentom życie. 
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Minister Zdrowia Niedzielski przyznał w Karpaczu, 
że istnienie jednego płatnika w polskim systemie 
zdrowia ułatwia gromadzenie i analizę danych, 
a przez to kontrolę szczelności systemu.
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Jak wdrażać e-zdrowie, 
aby być gotowym na nowe 
wyzwania systemowe?
Podczas jesiennej edycji konferencji Nawigator e-Zdro-
wia (19–21 października, online) pokażemy, jak wzmoc-
nić dojrzałość cyfrową i uwolnić najważniejsze korzyści 
e-zdrowia. Zaprezentujemy nowe rozwiązania i wy-
tłumaczymy, jak z ich pomocą poprawić jakość usług 
medycznych i farmaceutycznych oraz ułatwić pracę 
personelowi.

GRZeGoRZ MRódź 
Prezes Zarządu KAMSoFT S.A.

Jakość w centrum dyskusji
Po etapie pośpiesznego wdrażania rozwiązań cyfrowych 
podczas pandemii COVID-19 i implementacji systemów 
IT z myślą o spełnieniu wymagań prawnych, przyszedł 

czas na aktywne podejście do e-zdrowia. A to oznacza 
przemyślane inwestycje w IT, tak aby przygotować się 
na kolejne wyzwania w systemie zdrowia i krok po kro-
ku budować sprawnie działający cyfrowy ekosystem 
opieki nad pacjentem.

Przesuwamy się od modelu wprowadzania rozwią-
zań z potrzeby chwili w kierunku strategicznego podej-
ścia stawiającego integrację odseparowanych dotąd pro-
cesów i danych. Po to, aby ułatwić procesy organiza-
cyjne, wspomóc personel medyczny w wykonywaniu 
obowiązków, podnieść jakość opieki nad pacjentami.

Tego wymaga z jednej strony szybko zmieniające się 
otoczenie regulacyjne, w tym pilotaż e-rejestracji, zapre-
zentowany niedawno program rozwoju e-zdrowia na lata 
2022–2027, rewolucyjna Europejska Przestrzeń Danych 
Zdrowotnych, reforma POZ czy świeża ustawa o jakości 
w ochronie zdrowia. A z drugiej strony – transformacja 
potrzeb obywateli w stosunku do tego, jak świadczona 
jest opieka zdrowotna i profilaktyka.
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Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu do-
wiedzieliśmy się, że bez e-zdrowia nie zepniemy po-
trzeb pacjentów z możliwościami systemu zdrowia. 
I o tym też – ale z punktu widzenia nie problemu, ale 
rozwiązań – będzie mowa podczas Konferencji Nawi-
gator e-Zdrowia.

nie zostawiaj przypadkowi bezpieczeństwa danych
Ci, którzy spróbowali naszych rozwiązań działających 
w chmurze, jak KS-EDM Suite czy SERUM, przekona-
li się do wygodnego dostępu do danych z każdej loka-
lizacji. Cenią sobie także jeszcze jeden element chmu-
ry: nie muszą się martwić o serwisowanie i rozwój in-
frastruktury technicznej.

Chmura to też lepsza ochrona danych. Atak hacke-
rów – a taki może przydarzyć się każdej placówce me-
dycznej – prowadzi do ogromnego kryzysu. Oprócz 
bezpowrotnej utraty danych, stresu dla personelu, po-
tencjalnych kar finansowych, na szali jest bezpieczeń-
stwo pacjentów. Dlatego ponad rok temu wprowadzili-
śmy do oferty nowe rozwiązania takie jak RepoCloud 
czy CopyCloud. Oferują one podwyższone bezpieczeń-
stwo gromadzenia danych na bazie centrów danych zlo-
kalizowanych w Unii Europejskiej, w pełnej zgodzie 
z RODO.

apteki zyskują kolejne kompetencje i potrzebują 
nowych narzędzi
Duże zmiany zachodzą na rynku farmaceutycznym. Ha-
słem przewodnim jest opieka farmaceutyczna. Pierwsze 
wnioski z pilotażu przeglądów lekowych są bardzo po-
zytywne i można spodziewać się, że stanie się wkrótce 
standardem pracy apteki.

Wiemy, że EDM trafi do aptek; wiemy, że farmaceuci 
nie mają czasu ani możliwości nadążania za wszystkimi 
informacjami, które dotyczą leków. Nie mamy wątpliwo-
ści, że tylko digitalizacja powtarzalnych czynności i efek-
tywne wsparcie profesjonalistów poprzez automatyzację 
zastosowania wiedzy ze szczyptą sztucznej inteligencji 
mogą pomóc sprostać wymaganiom przyszłości.

W ten obszar inwestujemy szczególnie intensywnie. 
Przykładem jest nowe podejście do korzystania z bazy 
leków BLOZ – to już nie tylko lista leków posortowa-
na w ten czy inny sposób, ale cyfrowy doradca „domy-
ślający się”, czego szuka farmaceuta, poprawiający li-
terówki czy pokazujący leki, które mają określone za-
stosowania.

Nasza nowa baza leków sama analizuje kontekst pa-
cjenta, sięga do e-Recepty, informuje farmaceutę, gdy 
pacjenta należy poinformować o dodatkowych ryzy-

kach. Dodatkowo pomoże wydrukować zgrabną ety-
kietkę do przyklejenia na opakowanie zamiast pisania 
po nim odręcznie, jak przez ostatnie 20 lat.

I w końcu Pharmindex Complete – nowoczesne na-
rzędzie wspomagające doradztwo lekowe. W jaki spo-
sób? O tym też opowiemy podczas konferencji Nawi-
gator e-Zdrowia.

na e-zdrowiu można wiele zyskać.  
Pokażemy co i w jaki sposób
Podczas konferencji Nawigator e-Zdrowia prezentu-
jemy rozwiązania, które pozwalają przygotować się 
do wyzwań w systemie zdrowia, ale przede wszyst-
kim – wprowadzają nowy standard opieki. Mówimy nie 
tylko o innowacjach IT, ale przede wszystkim o tym, jak 
je stosować, aby osiągnąć zauważalne zmiany na lep-
sze. Niektóre korzyści są w zasięgu ręki, ale nie wszy-
scy wiedzą, jak po nie sięgnąć.

W programie znajdą się porady dla tych, którzy są 
ciekawi najnowszych rozwiązań, ale i tych, którzy mają 
jeszcze przed sobą wdrożenie EDM. Opowiemy o tym, 
co będzie wymagane przepisami, ale i o tym, co warto 
wdrażać (i jak) już dziś, aby lepiej nawigować w zmie-
niającym się otoczeniu ochrony zdrowia.

Nie zabraknie warsztatów i porad ekspertów KAM-
SOFT S.A. Odpowiemy na Państwa pytania i pomoże-
my uczynić cyfryzację największym atutem w Państwa 
placówce medycznej lub aptece.

Podczas konferencji szeroko odniesiemy się do nie-
dawno zaprezentowanego Programu rozwoju e-zdrowia 
w Polsce na lata 2022–2027 oraz zmieniającej się roli 
komercyjnych dostawców rozwiązań IT w kontekście 
wchodzenia państwa w rolę twórcy oprogramowania, 
którego używanie może stać się obowiązkiem podmio-
tów i które będzie (na to wygląda, choć nikt pewności 
nie ma) uzależniać podmioty od tego, co i jak będzie 
w nim realizowane.

Drugim, szeroko analizowanym tematem będzie 
omówienie konsekwencji wejścia w życie projektowa-
nej nowej ustawy refundacyjnej, której projekt dość nie-
spodziewanie pojawił się w obiegu. Ustawa ta wprowa-
dza niezwykle skomplikowane zmiany, a ich skutki na 
pewno będą bardzo mocno wpływać na działalność ap-
tek, hurtowni oraz firm farmaceutycznych. Przedstawi-
my obiektywne analizy oparte o Apteczny Bank Danych 
i wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów.

Zapraszam na jesienną edycję konferencji Nawigator 
e-Zdrowia 19–21 października. 
Bezpłatna rejestracja: www.osoz.pl/nawigator 

Zapraszamy na konferencję Nawigator e-Zdrowia
on-line 19-21 października 2022 r.

Szczegóły na stronie www.osoz.pl/nawigator
FORUM Produktów KAMSOFT

Nawigator
e-Zdrowia

https://www.osoz.pl/nawigator
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SPRAWdZALNoŚĆ
POPrZednIeJ

PrOGnOZY 94%
 PoNIŻeJ NoRMY
 NoRMA
 WYSOkI
 BArdZO WYSOkI

WoJeWódZTWo
PRoGNoZA KoSZTóW ALeRGII  

(PAźdZIeRNIK 2022)
trend W StOSunku dO  

WRZeŚNIA

dolnośląskie 379 
Kujawsko-pomorskie 391 
Łódzkie 563 
Lubelskie 508 
Lubuskie 425 
Małopolskie 549 
Mazowieckie 579 
Opolskie 384 
Podkarpackie 406 
Podlaskie 354 
Pomorskie 622 
Śląskie 476 
Świętokrzyskie 468 
Warmińsko-mazurskie 390 
Wielkopolskie 528 
Zachodniopomorskie 544 

WoJeWódZTWo
PRoGNoZA KoSZTóW GRYPY 

I PRZeZIĘBIeNIA (PAźdZIeRNIK 2022)
trend W StOSunku dO  

WRZeŚNIA

dolnośląskie 14 013 
Kujawsko-pomorskie 12 523 
Łódzkie 14 848 
Lubelskie 13 460 
Lubuskie 13 374 
Małopolskie 15 017 
Mazowieckie 16 472 
Opolskie 12 242 
Podkarpackie 12 775 
Podlaskie 11 570 
Pomorskie 14 069 
Śląskie 12 280 
Świętokrzyskie 12 046 
Warmińsko-mazurskie 10 904 
Wielkopolskie 16 069 
Zachodniopomorskie 13 826 

alERGia

GRYPa i PRZEZiĘBiEniE

SPRAWdZALNoŚĆ
POPrZednIeJ

PrOGnOZY 75%
 PoNIŻeJ NoRMY
 NoRMA
 WYSOkI
 BArdZO WYSOkI

r ADAr EPIDEmIOLOgIC ZNY (PA źDZIErNIk 2022)
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food Intolerances

Aplikacja Nietolerancje Pokarmowe po-
maga osobom, u których zdiagnozowano 
jedną z alergii pokarmowych i w związ-
ku z tym muszą przestrzegać określonej 
diety unikając wybranych składników 
pożywienia. Zawiera bazę ponad 1000 
pokarmów i szczegółowe komentarze do 
oceny tolerancji. Obejmuje m.in. nietole-
rancję histaminy, mastocytozę, IBS, upo-
śledzone wchłanianie fruktozy, nietole-
rancję laktozy i salicylanów czy wraż-
liwość na gluten. Ma też praktyczne 
narzędzia jak kalkulator przepisów, go-
towe diety, informacje o problematycz-
nych dodatkach do żywności i lekach, li-
sty zakupów, notatki.

iOS | Android | ENg
Bezpłatna wersja bazowa (PrO: 15,99 USD)

guardians: Paradise Island

Zaprojektowana przez psychologów, 
wciągająca gra dla dzieci, której zada-
niem jest poprawa zdrowia psychicznego 
oraz motywacja do aktywności fizycznej. 

„Strażnicy: Rajska wyspa” oparta została 
o zasady terapii aktywacji behawioralnej, 
która stanowi element terapii poznaw-
czo-behawioralnej (CBT). Gra polega 
na znalezieniu zadań ważnych z punk-
tu widzenia zdrowia dziecka, wykonaniu 
ich, a następnie refleksji, jak wpłynęły 
one na samopoczucie. Za wykonanie za-
dań dziecko otrzymuje nagrody. Oprócz 
tego apka ma zachęcić do wykonywania 
zdrowych aktywności w świecie rzeczy-
wistym, jak przykładowo długi spacer.

iOS | Android | ENg
Bezpłatna

The Human Body

Wielokrotnie nagradzana edukacyjna 
aplikacja pomagająca dzieciom w wieku 
4+ stawiać pierwsze kroki w nauce bio-
logii i anatomii człowieka. Łącząc naukę 
z zabawą tłumaczy budowę układu kost-
nego, mięśniowego, nerwowego, krąże-
nia, oddechowego, pokarmowego, im-
munologicznego. Zamiast nudnych lekcji, 
dziecko dowiaduje się w zabawny spo-
sób, jak bije serce i oddychają płuca, dla-
czego jelita bulgoczą, skóra czuje, oczy 
widzą a ucho słyszy. Można m.in. nakar-
mić model człowieka i zobaczyć, jak rea-
guje organizm; złożyć i rozłożyć szkielet, 
słuchać jak pracują narządy. Wciągająca 
wycieczka po ludzkim ciele!

iOS | Android | ENg
3,99 USD

APLIk AC jE ZDrOWOTNE
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Nowe funkcje zdrowotne w zegarku Apple

Najnowsza wersja inteligentnego zegarka Apple (Apple Watch Series 8) wzbogaciła się o czujnik temperatury ciała umożliwiający 
m.in. oszacowanie okresu płodności kobiety i monitorowanie cyklu miesiączkowego. Oprócz tego Apple Watch zaalarmuje auto-
matycznie służby ratunkowe, gdy jego właściciel ulegnie wypadkowi samochodowemu a także przypomni o zażyciu leków. Smar-
twatch serii 8 dostępny jest w sprzedaży od 16 września.

Apple Watch to obecnie jeden z najpopularniejszych inteligentnych zegarków. W 2015 roku, gdy miał swoją premierę, sprzeda-
no 8,3 mln sztuk, w 2021 roku było to 46,1 mln. Łączna sprzedaż sięgnęła ok. 120 mln szt. Wśród już dostępnych funkcji zdrowot-
nych są m.in. możliwość przeprowadzenia badania EKG, wykrywanie migotania przedsionków, ostrzeganie przed zbyt wysokim 
albo niskim tętnie. Jego najnowsza wersja bierze pod lupę zdrowie kobiet.

czujnik temperatury na nadgarstku 
Cykl menstruacyjny jest jednym z parametrów zdrowia kobiety, który można monitorować mierząc m.in. zmiany temperatury cia-
ła. Wersja 8 zegarka Apple znacznie to ułatwia. W tym celu opracowano technologię pomiaru temperatury ciała prosto na nadgarst-
ku: jeden czujnik znajduje się z tyłu zegarka, najbliżej skóry, a drugi tuż pod wyświetlaczem. To pozwala ograniczyć wpływ śro-
dowiska zewnętrznego na dokładność wyników. Najprecyzyjniejsze pomiary można uzyskać w nocy. Apple Watch Series 8 mierzy 
temperaturę nadgarstka podczas snu co pięć sekund i może wykrywać zmiany nawet o 0,1° C. W aplikacji Zdrowie użytkownicy 
mogą obserwować historię pomiarów. To ważne, bo odchylenia temperatury ciała mogą świadczyć o rozwoju choroby. Dzięki tej 
funkcji możliwe jest też retrospektywne szacowanie czasu owulacji, pomocne w planowaniu rodziny. Ponadto systematyczne mie-
rzenie temperatury umożliwia dokładniejsze przewidywanie okresu kobiecego. Użytkowniczki aplikacji Cycle Tracking otrzyma-
ją powiadomienia, jeśli ich zarejestrowana historia cyklu wskazuje na możliwe zaburzenia, takie jak nieregularne, rzadkie lub prze-
dłużające się miesiączki.

Wykrywanie wypadków 
Drugą nowością jest rozpoznanie momentu wypadku z pomocą funkcji Crash Detection. W tym celu Apple opracował algorytm 
sztucznej inteligencji czerpiący dane z udoskonalonych czujników: żyroskopu i akcelerometru. W pracach nad algorytmem wy-
korzystano dane zebrane w laboratoriach przeprowadzających testy zderzeniowe z udziałem samochodów osobowych w symulo-
wanych wypadkach, w tym zderzeniach czołowych, tylnych, bocznych i koziołkowaniu. Dodatkowo, funkcja wykorzystuje baro-
metr, GPS i mikrofon w telefonie iPhone jako dane wejściowe do wykrywania unikalnych wzorców, które mogą wskazywać na to, 
że doszło do wypadku. Jeśli taki zostanie zarejestrowany, urządzenie poprosi użytkownika o reakcję. Gdy nie uzyska odpowiedzi 
w czasie 10-sekundowego odliczania, automatycznie powiadomi służby ratunkowe. Ratownicy otrzymają informacje o lokaliza-
cji urządzenia użytkownika.

Oprócz pomiaru temperatury i detekcji wypadków, Apple Watch 8 zawiera – zatwierdzoną przez amerykańską Agencję Żyw-
ności i Leków (FDA) – funkcję Historii Migotania Przedsionków, dającą dostęp do szacunkowych danych dotyczących częstotli-
wości występowania objawów AFiB. Nowy smartwatch śledzi też fazy snu, a aplikacja Leki przypomina o zażyciu leków według 
ustalonego harmonogramu.
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Robot diagnozuje padaczkę
Dr n. med. Piotr Zwoliński, Partner Medyczny w Cen-
trum Terapii Padaczki Neurosphera, opracował rozwią-
zanie bazujące na AI i uczeniu maszynowym wspoma-
gające lekarzy epileptologów w diagnostyce i terapii pa-
cjentów zmagających się z padaczką. Robot o nazwie 
Ictal wykorzystuje dane zebrane podczas wywiadu z pa-
cjentem, aby wskazać najbardziej prawdopodobny typ 
padaczki oraz zarekomendować dopasowaną formę te-
rapii. System, który zastosowano już podczas konsulta-
cji z 2600 pacjentami, ma na celu wspomagać dobór te-
rapii do najtrudniejszych przypadków epilepsji. 

E-skarpeta na upadki
Naukowcy z Ohio State University Wexner Medical 
Center przetestowali inteligentne skarpetki Smart Socks 
(Palarum) pod kątem zdolności do zmniejszenia liczby 
upadków wśród pacjentów z grup ryzyka. Skarpety wy-
posażono w czujniki nacisku, które ostrzegają opieku-
nów, gdy pacjent np. próbuje wstać z łóżka bez asysty, 
aby udać się do toalety. Skarpety bezprzewodowo ko-
munikują się z systemem, który alarmuje trzech opieku-
nów znajdujących się w danej chwili najbliżej pacjenta, 
by ci mogli udzielić pomocy tak szybko, jak to możli-
we. Badanie wykazało, że system znacząco zmniejszył 
liczbę upadków u pacjentów z wysokim ryzykiem wy-
stąpienia takich zdarzeń. Według ekspertów, około 30% 
upadkom wewnątrzszpitalnym można zapobiec. Obec-
ne rozwiązania obejmują czujniki ciśnienia w łóżkach, 
ale często dają one fałszywe alarmy.

Sprytny opatrunek
Trzej studenci Wydziału Mechatroniki Politechniki War-
szawskiej opracowali inteligentny opatrunek monitoru-
jący stan ran przewlekłych bez konieczności jego zdej-
mowania. SmartHEAL wykorzystuje sensor elektro-
chemiczny mierzący PH wysięku z rany. Wynik można 
odczytać zdalnie. Wynalazek może być alternatywą do 
obecnie stosowanej subiektywnej oceny stanu rany, po-
zwalając rozpoznać zaburzenia gojenia się ran i rozwój 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Jego autorzy wy-
grali krajowy etap prestiżowej nagrody Jamesa Dysona 
i otrzymali wsparcie 27 000 zł na rozwój e-opatrunku. 
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AI i lekarz dokładniejsi
Jak wynika z nowego badania opublikowanego w cza-
sopiśmie Lancet Digital Health, radiolodzy wspomaga-
ni przez sztuczną inteligencję są skuteczniejsi o 2,6% 
w wykrywaniu raka piersi niż ci, którzy pracują bez po-
mocy AI. Co więcej, AI może również obsługiwać oce-
nę skanów automatycznie, zmniejszając obciążenie ra-
diologów oraz ułatwiając pracę w ośrodkach, gdzie 
brakuje specjalistów. W badaniu przeanalizowano sku-
teczność systemu AI wyszkolonego na danych z ponad 
367 000 mammogramów, w tym notatek radiologów. 
Ocenia się, że lekarze nie rozpoznają poprawnie 1 na 
8 nowotworów. 

Robot zamiast wiertła
Dobra wiadomość dla tych, którzy nie przepadają za nie-
przyjemnym leczeniem kanałowym. Naukowcy z Uni-
wersytetu Pensylwanii opracowali system mikrorobo-
tów, który może pomóc w rozbiciu biofilmu bakteryjne-
go, podaniu leków i pobraniu próbek bakterii do badania 
przestrzeni kanału korzeniowego. Leczenie kanałowe 
często kończy się niepowodzeniem, bo stomatologom 
nie zawsze udaje się usnąć cały materiał zakaźny ope-
rując w bardzo wąskiej, trudno dostępnej przestrzeni. 
Opracowane mikroroboty zbudowane są z nanocząstek 
tlenku żelaza i mogą być sterowane za pomocą pól mag-
netycznych. Pracując w grupie (roju) są w stanie z dużą 
precyzją poruszać się po przestrzeni kanału korzeniowe-
go oczyszczając go z materiału zakaźnego. Z kolei aby 
zaaplikować antybiotyk, naukowcy zastosowali wydru-
kowane w 3D spirale zawierające nanocząsteczki. 

Czujniki ruchu dla seniora
Naukowcy z Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii opra-
cowali system śledzenia ruchu, który ma pomóc w wy-
krywaniu chorób wieku podeszłego. System instalowany 
w domu lub w placówkach opieki składa się z serii czuj-
ników ruchu monitorujących oznaki nietypowych ru-
chów. W ten sposób może alarmować opiekunów o na-
głych wypadkach, takich jak upadek. Naukowcy prze-
widują jednak, że innowacja może również pomóc we 
wczesnym wykrywaniu niektórych chorób, w tym prob-
lemów ze snem, arytmii serca, pogłębiającej się infekcji 
COVID-19 lub zaburzeń funkcji poznawczych.

W dotychczasowych testach system świetnie poradził 
sobie w rozpoznawaniu zaburzeń zdrowotnych związa-
nych z wiekiem.
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Źródła i zdjęcia: Rynek Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Uniwersytet Pensylwanii, Uniwersytet w Bernie, Uniwersytet Ohio, Lancet Digital Health, Neurosphera, Politechnika Warszawska, Apple

Plany e-zdrowia do 2027 r.
12 września zakończyły się konsultacje społeczne pro-
gramu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022–2027 
przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Zakłada 
on m.in. rozwój rozwiązań cyfrowych zwiększających 
zaangażowanie pacjenta we własne zdrowie, narzę-
dzi predykcyjnych i wspomagania decyzji klinicznych 
a także deinstytucjonalizację opieki, wsparcie farma-
koterapii. Budżet wszystkich planowanych projektów 
przekracza 7,3 mld zł i w znacznym stopniu opiera się 
na finansowaniu ze środków UE. Szczegóły progra-
mu zaprezentujemy w kolejnym numerze OSOZ Pol-
ska (9/2022).

Na IKP można dać lekarzowi 
dostęp do danych

Pojawiła się długo oczekiwana funkcja na IKP, dzięki 
której pacjent może zdecydować, czy chce udostępnić 
swoją dokumentację medyczną lekarzowi rodzinnemu, 
wybranemu specjaliście, pielęgniarce lub farmaceucie. 
Pacjent może wybrać zakres i czasu udostępniania da-
nych medycznych. W ten sposób pacjent w prosty spo-
sób przekazuje np. lekarzowi rodzinnemu dane wpro-
wadzone przez specjalistę. Na razie funkcja obsługu-
je przede wszystkim e-recepty, bo te są obowiązkowe 
i gromadzone wyłącznie w formie elektronicznej.

MZ zapowiada też nowe funkcje w systemie e-zdro-
wia w tym m.in. automatyczną kontrolę interakcji po-
między lekami wraz z alertami dla pacjenta oraz infor-
mację o dostępności leku od razu przy wypisywaniu re-
cepty. Znalazły się one w nowej strategii e-zdrowia. 

360° wokół e-zdrowia
Podczas zorganizowanej 12 września przez Centrum 
e-Zdrowia (CeZ) konferencji z udziałem m.in. przedsta-
wicieli MZ, CeZ i KAMSOFT S.A., podsumowano do-
tychczasowe osiągnięcia w digitalizacji polskiej ochro-
ny zdrowia. Podkreślono, że już wdrożone rozwiąza-
nia e-zdrowia dają solidną bazę do rozwoju kolejnych 
e-usług, IKP staje się narzędziem komunikacji pacjenta 
z systemem ochrony zdrowia, a pracownicy medyczni 
zyskują w końcu dostęp do pełnych informacji pacjenta. 
Digitalizacja rewolucjonizuje pracę POZ. Wśród głosów 
krytyki pojawiły się opinie, że nadal digitalizujemy pa-
pier i nie korzystamy w pełni z możliwości, jakie stwarza 
digitalizacja. O e-zdrowiu było też dużo podczas Forum 
Ekonomicznego. Paweł Kikosicki, dyrektor CeZ, mówił, 
że przyszłością e-zdrowia jest profilaktyka powiązana 
z rozwojem Big Data i AI, wdrażaniu Europejskiej Prze-
strzeni Danych Zdrowotnych i konieczności inwestowa-
nia w cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia.
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POZIOM CYFRYZACJI
SYSTEMÓW ZDROWIA

Jakie czynniki determinują poziom digitalizacji ochrony zdrowia? 
Jak e-zdrowie rozwija się w poszczególnych krajach Europy oraz w Polsce? 

oto najważniejsze wnioski z raportu analizującego implementację zdrowia cyfrowego 
w 27 krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szkocji.

TAKA LICZBA PAŃSTW – Z 29 BADANYCH – POSIADA…

KROKI MILOWE CYFRYZACJI OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

Polska dopiero  
w sierpniu br. przedsta-
wiła „Program rozwoju 
e-zdrowia w Polsce na 
lata 2022–2027.”

25

Polska nie wprowadziła 
dotychczas obowiązko-
wych standardów wymiany 
danych medycznych jak 
SNomED-CT, Hl7 fHIR.

Polska wdrożyła Inter-
netowe Konto Pacjenta 
pozwalające na dostęp do 
podstawowych danych 
oraz korzystanie z e-usług 
medycznych.

W Polsce, od czasu pan-
demii CoVID-19, Narodowy 
fundusz Zdrowia refunduje 
wybrane usługi telezdro-
wia (z ograniczeniami).

20

REFunDacJĘ uSŁuG  
tElEMEDYcZnYcH

20

kRaJoWY PoRtal  
E-ZDRoWia

22

StanDaRDY 
intERoPERacYJności

StRatEGiĘ cYFRYZacJi  
ocHRonY ZDRoWia

E-rejestracja 
Pilotaż od czerwca 2022 roku

EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna)
od 1 lipca 2021 roku (obowiązkowa z wyjątkami)

E-skierowanie
od 8 stycznia 2021 roku (na wybrane usługi)

Refundacja teleporad PoZ
od kwietnia 2020 roku w związku z wybuchem pandemii CoVID-19

E-recepta
od 8 stycznia 2020 roku (obowiązkowa)

E-zwolnienie lekarskie
od 1 grudnia 2018 r. (obowiązkowe)

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, analizy 
i udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych (P1). W 2008 roku NfZ wprowadził 
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) zastąpiony 
potem Internetowym Kontem Pacjenta (IKP)
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JAKIE ELEMENTY E-ZDROWIA SĄ JUŻ UREGULOWANE, A GDZIE SĄ BRAKI?

CECHY SYSTEMÓW ZDROWIA DOJRZAŁYCH CYFROWO

intERoPERacYJnośĆ
mimo iż regulacje określające centralizację baz danych są dostępne, brakuje 

obowiązkowych wytycznych dotyczących interoperacyjności systemów i danych

ZaRZĄDZaniE DanYMi
Regulacje są dobrze rozwinięte 
choć wymagają uzupełnienia o np. 
dawstwo danych 

PRYWatnośĆ DanYcH
Administrowanie danymi przez 
pacjenta jest już na wysokim 
poziomie rozwoju

BEZPiEcZEŃStWo
Dobrze uregulowane kwestie 
bezpieczeństwa danych m.in. 
przez RoDo 

aDMiniStRoWaniE
Zdrowie cyfrowe często nie jest 

postrzegane jako element reformy 
systemu zdrowia 

FinanSoWaniE
Nadal brakuje zrównoważonego 

finansowania zdrowia cyfrowego, 
zwłaszcza w nowych obszarach 

kWEStiE EtYcZnE
Przede wszystkim pod względem 
wtórnego wykorzystania danych 

pacjentów 
DuŻE 
BRaki

DoJRZaŁE
RoZWiĄZania– +

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  
How can countries achieve digital maturity in healthcare? (IQVIA)  
oraz Study on Digital Health implementation in the EU

Dedykowana strategia cyfryzacji
Przejrzysta wizja i harmonogram określający cele oraz ramy prawne

Zagwarantowane finansowanie 
Transparentny budżet zarezerwowany na rozwój zdrowia cyfrowego

Wysokie standardy zarządzania danymi
Bezpieczeństwo danych jako priorytet i elastyczny dostęp do danych

centralne elektroniczne kartoteki pacjentów
Szeroki zakres gromadzonych danych na krajowej platformie e-zdrowia

instytucje wyznaczone do kierowania cyfryzacją
Agencje określające standardy, mapę drogową i rozwiązania prawne

nacisk na interoperacyjność
Dane są gromadzone i wymieniane zgodnie z obowiązującymi standardami

innowacyjność
Inwestycje we włączenie coraz nowszych źródeł danych do infrastruktury

Eksperymentowanie
Projekty pilotażowe realizowane we współracy publiczno-prywatnej
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Czy AI pozwoli zakończyć 
kryzys w służbie zdrowia?
Tom lawry, Dyrektor Wydziału AI Dla Zdrowia i Nauk o Zdrowiu (AI for Health & life Sciences)  
w microsoft, twierdzi, że potrzebujemy rewolucji inteligentnych technologii, aby rozwiązać problemy, 
z którymi borykają się systemy zdrowia.

W lipcu br. ukazała się jego książka „Hacking Healthcare: How AI and the Intelligence Revolution Will 
Reboot an Ailing System” (tłum.: Hakowanie opieki zdrowotnej: Jak AI i rewolucja technologiczna  
zrestartują schorowany system). opisuje w niej, jak technologia pomogła w łagodzeniu skutków  
pandemii CoVID-19 oraz przedstawia wizję systemów zdrowia nowej generacji.

W specjalnym wywiadzie dla oSoZ Polska, Tom opowiada o tym, jak będzie wyglądała ochrona zdrowia 
przyszłości napędzana sztuczną inteligencją.
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Tom, zacznijmy od prostego pytania, które jest jedno-
cześnie podtytułem Twojej najnowszej książki: Jak AI 
i rewolucja sztucznej inteligencji uzdrowią schorowany 
system opieki zdrowotnej?

Wiele się zmieniło od czasu, gdy ponad dwa lata temu 
opublikowałem moją ostatnią książkę „AI in Health”. 
Oczywiście mam na myśli pandemię COVID-19 i wy-
wołane przez nią zaburzenia.

Jeszcze przed pandemią mieliśmy okazję się przeko-
nać, jak wykorzystać AI do zmiany sposobu świadcze-
nia usług zdrowotnych, poszerzenia kompetencji perso-
nelu medycznego i wzmocnienia roli pacjentów.

Kryzys związany z koronawirusem stał się bodźcem 
do szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji do 
analizy danych, które już posiadamy. Pierwszy z brze-
gu przykład – AI została zaangażowana do przyspiesze-
nia prac nad szczepionką COVID-19.

Dzisiaj konsumenci mogą przejąć większą kontro-
lę nad własnym zdrowiem, między innymi dzięki in-
teligentnym aplikacjom mobilnym. To przyspieszenie 
w technologiach powstałe w wyniku pandemii nie za-
trzyma się. Liderzy w ochronie zdrowia i lekarze zasta-
nawiają się, jak wykorzystać to, czego się nauczyliśmy 
podczas COVID-19 i zastosować do rozwiązania wielu 
innych problemów w opiece zdrowotnej.

Mamy do czynienia z rewolucją kulturową. Kiedy 
tradycyjne systemy opieki zdrowotnej całe swoje zaso-
by skupiły na walce z COVID-19, konsumenci – czę-
sto pozostawieni sami sobie ze swoimi chorobami – za-
częli przejmować kontrolę nad zarządzaniem własnym 
zdrowiem i kondycją psychiczną. Tego dżina nie da się 
z powrotem zamknąć w lampie. Teraz musimy spojrzeć 
wstecz na to, czego się nauczyliśmy podczas pandemii, 
a następnie zacząć wdrażać te lekcje do praktyki, aby 
transformacja w opiece zdrowotnej przebiegała jeszcze 
szybciej.

Zachęcasz do budowania „inteligentnych systemów 
zdrowia”. Co odróżnia je od tych obecnie funkcjonują-
cych?

Przed COVID-19 istniało już spore zainteresowanie ab-
sorpcją AI w opiece zdrowotnej. Ale AI wciąż była tym, 
co określam „błyszczącym gadżetem” w opiece zdro-
wotnej: trendem albo czymś, o czym wszyscy mówili 
i pisali. Ale co właściwie robiono? Niewiele.

Pandemia pokazała nam, że dalej tak nie możemy 
działać. Dziś każdy system opieki zdrowotnej na świe-
cie, przynajmniej w krajach rozwiniętych, próbuje wy-
korzystać moc AI. Niemniej jednak tradycyjne systemy 
opieki zdrowotnej wykorzystują AI głównie do uspraw-
nienia istniejących procesów, zwiększenia wydajności 
przepływu pracy, optymalizacji zasobów lub skrócenia 
czasu leczenia.

Inteligentne systemy opieki zdrowotnej wykorzystu-
ją AI nie tylko do poprawy istniejących procesów, ale 
do ponownego przemyślenia całego modelu dystrybu-
cji usług zdrowotnych. Ich celem jest totalna zmiana, 
aby usługi zdrowotne były bardziej wydajne i to w każ-
dym aspekcie: jakościowym, klinicznym, doświadczeń 

pacjentów. Takie systemy nastawione są na wsparcie 
pacjentów i wzmocnienie pozycji klinicystów, lekarzy 
i pielęgniarek. To one mogą wyciągnąć nas z ograni-
czających ram działania, w których obecnie się znaj-
dujemy.

Dzięki AI zbudujemy nową autostradę w opiece zdro-
wotnej, zastępując starą strukturę, która istniała przez 
ponad 100 lat. Inteligentne zdrowie daje nam możliwość 
ponownego przemyślenia wszystkich aspektów, od wy-
dajności usług po doświadczenia podczas terapii i utrzy-
manie ludzi w zdrowiu, profilaktyce, zamiast skupianiu 
się tylko na leczeniu.

Czy uważasz, że jesteśmy już gotowi na tę rewolucyjną 
transformację?

Tak, odpowiednie wykorzystanie AI pomoże pracow-
nikom ochrony zdrowia jeszcze lepiej wypełniać swoje 
funkcje, realizować swoją pracę. Analizując obecną pra-
cę lekarzy można szybko dojść do wniosku, że używają 
oni bardzo przestarzałej technologii, zwłaszcza elektro-
nicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Badania pokazują, że lekarz w Stanach Zjedno-
czonych spędza więcej czasu na interakcji z EDM niż 
z pacjentem. Wielu z nich czuje się raczej urzędnikami 
wprowadzającymi dane niż lekarzami. Nie po to studio-
wali medycynę, żeby tak pracować.

Sztuczna inteligencja jest w stanie zredukować liczbę 
wysoce powtarzalnych, mało wartościowych czynności, 
które pochłaniają do jednej trzeciej czasu pracy leka-
rzy. Wyobraźmy sobie, że lekarze mają o 30 proc. wię-
cej czasu na interakcję z pacjentami, badania, a nawet 
na to, aby być ze swoją rodziną. To jest właśnie obietni-
ca AI. I istnieje wiele przykładów pokazujących, że AI 
rzeczywiście może ją spełnić.

Wartość przemian generowanych przez AI w mniej-
szym stopniu tkwi w technologii, a w większym w tym, 
co nazywam imperatywem przywództwa. To liderzy 
placówek medycznych są odpowiedzialni za sterowa-
nie procesem implementacji AI, edukowanie i wdraża-
nie rozwiązań. Wprowadzenie AI do opieki zdrowotnej 
nie polega na tym, że nagle lekarze muszą stać się in-
żynierami danych. Chodzi o zrozumienie możliwości 

»�Opieka�zdrowotna�to�bardzo�
szlachetna�branża.�Jednocześ-
nie�jest�to�branża,�która�nie�
działa�tak,�jak�powinna.«
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formacji, które wynikają ze zmian społecznych i kultu-
rowych. AI zmieni każdy aspekt gospodarki; za 20 lat 
nasze życie będzie zupełnie inne. I co warto podkreślić 
– to prawdopodobnie ochrona zdrowia zostanie w naj-
większym stopniu przekształcona przez AI.

Teraz przyszedł czas, abyśmy zadali sobie pytanie: 
Jak te wszystkie dotychczasowe teorie reformy zdrowia 
i transformacji mającej na celu pozbycie się wad syste-
mu zdrowia jeszcze raz przemyśleć mając przed oczami 
doświadczenia z pandemii, a następnie uzyskane wnio-
ski wdrożyć w życie.

A jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie?

Mając w ręku technologię, wzmacniamy pozycję ludzi, 
którzy wcześniej byli zależni od wielu ograniczeń. Weź-
my przykład telemedycyny i telezdrowia oraz sposobu 
ich wykorzystania w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. 
Jeśli zajrzymy do literatury medycznej, okaże się, że od 
30 lat dysponujemy dowodami na to, że telemedycyna 
działa i jest skuteczna. Mimo to, nie udało się jej wdro-
żyć na dużą skalę.

Jakie to marnotrawstwo czasu i zasobów, kiedy naj-
pierw musimy wsiąść w samochód lub autobus, jechać 
kilkadziesiąt minut, znaleźć miejsce do zaparkowania, 
zarejestrować się i czekać w poczekalni – i to czasami 
tylko po to, żeby spotkać się z lekarzem na kilka minut 
i dostać receptę. Każdy przyzna, że coś tu nie gra, ale 
jednak przez lata działaliśmy w tym modelu.

I nagle przyszła pandemia i uświadomiła nam, jak 
bardzo jest to nieefektywne. Dziś mamy jeszcze lep-
sze narzędzia, takie jak AI, które mogą rozszerzyć – 
a nie zastąpić – kompetencje lekarza i prawdziwie sper-
sonalizować medycynę. Jak napisał magazyn Forbes 
w maju 2022 r., pokolenie jutra będzie wymagało od 
opieki zdrowotnej czegoś innego. Możemy dostarczyć 
baby boomersom lub generacji Z tego, czego oczekują, 
stosując nowe technologie. Spójrzmy na millenialsów – 
oni chcą spotkać się z lekarzem w tym samym miejscu, 
w którym zamawiają obiad przez internet, a mianowi-
cie na swojej kanapie.

Jeśli tradycyjne systemy opieki zdrowotnej nie staną 
się inteligentne, zwycięży rynek. To konsumenci wybio-
rą takich świadczeniodawców, którzy idą z duchem cza-
su, zaoferują opiekę dopasowaną do współczesnych re-
aliów. A AI na pewno w tym pomoże.

Pracujesz w Microsoft zajmując się nowymi techno-
logiami. Co skłoniło Cię do napisania książki o opiece 
zdrowotnej?

W mojej obecnej roli w Microsoft mam zaszczyt praco-
wać jako doradca dla największych organizacji zdrowot-
nych w USA. Wcześniej pracowałem też jako dyrektor 
Worldwide Health z naciskiem na rynki Europy Zachod-
niej oraz Azji. Najwięcej nauczyłem się jednak pracując 
z ludźmi na pierwszej linii frontu, którzy próbują roz-
wiązać problemy w ochronie zdrowia, gdzie sztuczna 
inteligencja może okazać się pomocna.

Co mnie zainspirowało do napisania książki? To pro-
ste: nie tylko ja uważam, że opieka zdrowotna to bar-

AI, wykorzystanie jej mocy do tego, aby praca lekarzy 
była bardziej precyzyjna i bezpieczniejsza. Odpowied-
nie przywództwo pozwala rozwiać wszystkie wątpliwo-
ści dotyczące AI, motywując do zmian.

W swojej poprzedniej książce „AI in Health: A Leader’s 
Guide to Winning in the New Age of Intelligent He-
alth Systems”, wydanej tuż przed wybuchem pande-
mii koronawirusa, w lutym 2020 roku, również opisu-
jesz transformacyjną moc AI i chmury danych w opie-
ce zdrowotnej.

Moja pierwsza książka była elementarzem AI i jej wy-
korzystania w opiece zdrowotnej. Druga książka posze-
rza perspektywę o ostatnie wydarzenia, pokazując, jak 
AI może pomóc w transformacji, o której wszyscy mó-
wią.

Kiedy wybuchła pandemia, doświadczyliśmy kilku 
momentów prawdy na poziomie makro. Po pierwsze, 
zdaliśmy sobie sprawę z tego, co ekonomiści i eksper-
ci od zdrowia publicznego wiedzieli od zawsze: Kie-
dy ludzie i społeczeństwa są zdrowe, cały ekosystem, 
demokracja i ekonomia działają lepiej. Choroba i za-
grożenia dla zdrowia wpływają negatywnie na inne ele-
menty ekosystemu, od gospodarki po poczucie bezpie-
czeństwa.

Pierwszy rozdział mojej książki nosi tytuł „Przery-
wamy tę pandemię, aby przynieść dobre wieści”. Dobra 
wiadomość jest taka, że systemy opieki zdrowotnej do-
tąd zmieniające się w tempie ślimaka, mogą w rzeczy-
wistości przechodzić transformację z prędkością świat-
ła. Takim akceleratorem jest kryzys, a pandemia właś-
nie takim była i nadal jest.

Postanowiłem więc zawrzeć wszystkie obserwacje 
z ostatnich dwóch i pół roku w nowej książce. Moż-
na się z niej dowiedzieć, jak AI zastosować do zarzą-
dzania chorobami przewlekłymi i zdrowiem psychicz-
nym, usprawnienia badań klinicznych, poprawy dostępu 
do opieki i wzmocnienia pozycji konsumentów. Przyta-
czam wiele przykładów, aby uświadomić, jak w ciągu 
ostatnich 30 miesięcy przyspieszyła zmiana w kierunku 
opieki zdrowotnej napędzanej przez AI.

W 21 rozdziałach opisuję w mniejszym stopniu samą 
technologię, bardziej skupiając się na procesach trans-

»�Od�30�lat�wiemy,�że�telemedy-
cyna�jest�skuteczna.�Mimo�to,�
nie�udało�się�jej�wdrożyć�na�
dużą�skalę.�Dopiero�pandemia�
nas�do�tego�zmusiła.«
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dzo szlachetna branża. Jednocześnie jest to branża, która 
nie działa tak, jak powinna. A to ma wpływ na każdego 
z nas. Wiele problemów trzeba pilnie rozwiązać i musi-
my szybko odpowiedzieć na wiele pytań. Jak utrzymać 
ludzi w zdrowiu zamiast ich tylko leczyć? Jak poprawić 
jakość opieki? Jak poprawić dostęp do usług zdrowot-
nych dla wszystkich ludzi, także w krajach słabo rozwi-
niętych i rozwijających się?

AI daje nam do rąk wiele nowych narzędzi. Ilość da-
nych dostępnych w medycynie rośnie niemal wykładni-
czo. Jeśli zastosujemy AI i wdrożymy coś, co nazywam 
inteligentną chmurą (red.: chmura danych), przyspieszy-
my m.in. analizę dużych zbiorów danych dla celów ba-
dawczych oraz zdrowotnych.

Nie możemy już liczyć tylko na to, że poprawa sytu-
acji w opiece zdrowotnej zacznie się na poziomie poli-
tycznym. Zamiast tego wierzę, że zmiana przyjdzie od 
tych na pierwszej linii, lekarzy i pacjentów, bo to ich 
wady systemu zdrowia najboleśniej dotykają.

Sztuczna inteligencja może dokonać wielkich rzeczy. Ale 
AI rodzi też nowe wyzwania m.in. etyczne.

Oczywiście wszystko zależy od tego, jak budujemy roz-
wiązania oparte na AI i jak je stosujemy. To jeden z po-
wodów, dla których w Microsoft stworzyliśmy podej-
ście oparte na odpowiedzialnej sztucznej inteligencji.

Wiele mówi się o tym, że AI może stwarzać zagro-
żenia związane z np. stronniczością algorytmów. Tak, 
ale musimy jednocześnie zdać sobie sprawę, że nawet 
w świecie rzeczywistym też istnieje wiele takich zakłó-
ceń, przez co opieka zdrowotna jest nierówna i niespra-
wiedliwa. Wyzwaniem jest takie budowanie algoryt-
mów, aby te uprzedzenia i nierówności nie były powie-
lane ze świata realnego do świata cyfrowego.

W ostatnim rozdziale książki podkreślasz, że w przyszło-
ści opieka zdrowotna nie będzie taka, jak dziś. Jaka więc 
będzie?

Pandemia pokazała, że już teraz potrafimy lepiej świad-
czyć usługi zdrowotne. Świetnym przykładem jest tele-
zdrowie. Możemy dostarczać usługi zdrowotne osobom 
starszym bezpośrednio do ich domów, poprawiając ja-
kość ich życia. Wraz z rosnącą długością życia powinni-
śmy również maksymalizować liczbę lat w zdrowiu, aby 
każdy mógł żyć nie tylko dłużej, ale również aktywnie 
i cieszyć się życiem. A jeśli AI przybliży nas do takiego 
celu, to dlaczego jej nie zastosować?

Kolejnym wyzwaniem jest niedobór pracowników 
służby zdrowia i poszerzająca się przepaść pomiędzy 
popytem i podażą w ochronie zdrowia. Wiemy już, że 
nie zalepimy tej dziury, nie przybędzie lekarzy i pielęg-
niarek, a sytuacja będzie się wręcz pogarszać. Dlatego 
musimy znaleźć sposób na poprawę efektywności pra-
cy. Również tutaj AI może pomóc.

Wierzę, że AI jest odpowiedzią na wiele wyzwań. 
Oczywiście, to tylko narzędzie. Ale jeśli zostanie wyko-
rzystane we właściwy sposób, stworzy wartość dodaną 
w ochronie zdrowia. 

o czym jest książka  
„Hacking Healthcare: How ai and the intelligence 
Revolution Will Reboot an ailing System”?

W swojej nowej książce, Tom Lawry analizuje wady sekto-
ra opieki zdrowotnej i podaje przykłady, jak AI może je sko-
rygować, kreśląc jednocześnie wizję transformacji od sta-
roświeckich „systemów opieki zdrowotnej” w kierunku no-
woczesnych „systemów tworzenia zdrowia” napędzanych 
digitalizacją i sztuczną inteligencją.

W 21 rozdziałach poruszane są koncepcje przejścia od re-
aktywnej do proaktywnej opieki zdrowotnej, inteligentnego 
starzenia się, zdrowia świadczonego w punktach handlu de-
talicznego (marketach), podejścia digital-first, opieki ode-
rwanej od miejsca pobytu pacjenta czy medycyny spersona-
lizowanej. Aby stały się one rzeczywistością, potrzebne jest 
przywództwo AI, cyfrowe umiejętności pracowników służ-
by zdrowia i pacjentów oraz etyczne podejście do rozwoju 
algorytmów AI.

Tom Lawry przedstawia AI jako superbohatera, który 
może rozwiązać każdy problem w służbie zdrowia. Oczy-
wiście wszyscy chcielibyśmy, aby to była prawda, ale w rze-
czywistości jest to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe 
w najbliższym czasie. Mimo to warto przeczytać „Hacking 
Healthcare: How AI and the Intelligence Revolution Will 
Reboot an Ailing System”, aby oderwać się od przyziem-
nych problemów ochrony zdrowia i przekonać się, co nas 
czeka w przyszłości. Niestety, książka nie została do tej pory 
wydana w języku polskim.
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Co dokładnie robi Komisja Europejska 
dla poprawy zdrowia w UE?
Andrzej Ryś od 16 lat odpowiada za systemy opie-
ki zdrowotnej, produkty medyczne i innowacje 
w Dyrekcji generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Żywności (Dg SANTE, Directorate-general for He-
alth and food Safety) Komisji Europejskiej. Rozma-
wiamy o mało znanych inicjatych, Europejskiej Unii 
Zdrowia, programach naprawczych po CoVID-19 
i lepszym wykorzystaniu danych.

Choć zdrowie to jeden z priorytetów Komisji Europej-
skiej, mało kto orientuje się we wszystkich inicjatywach 
w tym zakresie. Czy mógłby Pan podsumować te naj-
ważniejsze?

Pandemia COVID-19 pokazała decydującą rolę koordy-
nacji działań UE w fazie kryzysowej, naprawy i odbudo-
wy. Jeśli chcemy w sposób skoordynowany wzmacniać 
systemy opieki zdrowotnej dopasowane do ram bezpie-
czeństwa zdrowotnego w UE, to jednyną drogą jest Eu-
ropejska Unia Zdrowia.

W listopadzie 2020 r. Komisja Europejska przyję-
ła komunikaty i wnioski prawne w celu wzmocnienia 
mandatu Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kon-
troli Chorób (European Centre for Disease Prevention 
and Control, ECDC), jak również Europejskiej Agencji 
Leków (EMA). Ponadto powołany został nowy urząd 
ds. reagowania i gotowości w sytuacjach kryzysowych 
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Większość wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce przeznacza się 
na opiekę stacjonarną, natomiast wydatki na opiekę ambulatoryjną 
i profilaktykę utrzymują się na niskim poziomie. Komisja europejska 
planuje przeznaczyć 10 milionów euro z programu eU4Health na 
wzmocnienie PoZ (źródło: State of Health in the eU Polska Profil 
systemu ochrony zdrowia 2021).

opieka�
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PPP�EUR�na�mieszkańca
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produkty�farmaceutyczne��
i�wyroby�medyczne
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w dziedzinie zdrowia (Health Emergency Response 
and Preparedness Authority, HERA). Dzięki temu mo-
żemy zagwarantować, że wszystkie państwa członkow-
skie będą lepiej przygotowane na kolejne kryzysy zdro-
wotne.

Przykładowo, nowe kompetencje EMA umożliwiają 
monitorowanie i łagodzenie niedoborów leków i wyro-
bów medycznych podczas sytuacji kryzysowych w za-
kresie zdrowia publicznego oraz szybsze zatwierdzanie 
leków.

Wprowadzamy również kolejne elementy składowe 
Europejskiej Unii Zdrowia. Mam tu na myśli w szcze-
gólności europejski plan walki z rakiem (Europe’s Be-
ating Cancer Plan), strategię farmaceutyczną dla Euro-
py oraz Europejską Przestrzeń Danych Zdrowotnych 
(EHDS, European Health Data Space).

Przyjęty w lutym 2021 roku europejski plan walki z ra-
kiem, wraz z programem „Horyzont Europa” dotyczą-
cym raka, ma na celu poprawienie dostępu do profilakty-
ki, wczesnego wykrywania i leczenia raka oraz zmniej-
szenie nierówności w tym zakresie w całej Europie. Na 
realizację tego planu – za pomocą unijnych instrumentów 
finansowania – przeznaczono około 4 mld euro

Z kolei strategia farmaceutyczna dla Europy, która 
została przyjęta w listopadzie 2020 r., ma na celu za-
gwarantowanie silnego, konkurencyjnego i ekologicz-
nego przemysłu produkującego i dystrubującego leki 
dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. W stra-
tegii podsumowano również słabości unijnych ram far-
maceutycznych ujawnione przez pandemię COVID-19. 
Jednym z rezultatów będzie zmiana ram farmaceutycz-
nych do końca tego roku.

Stworzenie europejskiej przestrzeni danych zdrowot-
nych (EHDS) jest niewątpliwie jednym z kluczowych 
priorytetów Komisji Europejskiej w obszarze zdrowia. 
Celem EHDS jest zapewnienie osobom fizycznym lep-
szego dostępu do własnych danych zdrowotnych i kon-

troli nad nimi; możliwość korzystania z innowacyjnych 
produktów i usług zdrowotnych opartych na ponow-
nym użyciu danych zdrowotnych; oraz umożliwienie 
naukowcom, innowatorom, decydentom i organom re-
gulacyjnym jak najlepszego wykorzystania dostępnych 
danych zdrowotnych przy jednoczesnym zachowaniu 
zaufania i bezpieczeństwa.

Jakie efekty przyniosły programy naprawcze mające na 
celu walkę ze skutkami pandemii COVID-19?

Instrument na rzecz odbudowy i odporności (RRF, The 
Recovery and Resilience Facility) jest głównym instru-
mentem pakietu NextGenerationEU – planu odbudowy 
Europy po pandemii COVID-19.

Jest to kolejny przykład silnej koordynacji na pozio-
mie UE, tym razem w odniesieniu do fazy odbudowy po 
pandemii. Dzięki RRF państwom członkowskim przy-
znawane są znaczne środki finansowe na przezwycię-
żenie skutków pandemii poprzez inwestycje w zieloną 
i cyfrową transformację oraz odporne systemy opieki 
zdrowotnej.

W przyjętych RRP na inwestycje i reformy w dzie-
dzinie zdrowia zaplanowano około 37 mld euro. Jest to 
ogromna kwota dostosowana do tego, co każde państwo 
członkowskie traktuje priorytetowo zgodnie ze swoimi 
specyficznymi potrzebami. Na przykład, wiele inwe-
stycji dotyczy infrastruktury i sprzętu dla szpitali. Jed-
nak niektóre kraje, takie jak Francja, planują inwestycje 
w celu wsparcia cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.

Są też inwestycje w opiekę podstawową i zdrowie 
psychiczne (Portugalia), opiekę nad chorymi na raka 
(Chorwacja i Czechy), zdrowie publiczne i zapobieganie 
chorobom (Grecja), leczenie chorób zakaźnych (Słowe-
nia), poprawę efektywności kosztowej systemu opieki 
zdrowotnej (Finlandia), wzmocnienie zasobów kadro-
wych służby zdrowia (Łotwa i Hiszpania) oraz badania 
biomedyczne (Włochy).

Jesteśmy wciąż na bardzo wczesnym etapie wdraża-
nia RRP. Aby ocenić ich pełny wpływ w nadchodzących 
latach, trzeba jeszcze trochę cierpliwości. Dlatego też 
Komisja przygotowała tablicę wyników odbudowy i od-
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porności – otwartą dla społeczeństwa platformę inter-
netową, która dostarcza aktualnych informacji na temat 
realizacji planów wraz ze szczegółowymi informacjami 
na temat poszczególnych obszarów wydatków.

Co ważne, musimy pamiętać, że istnieją inne instru-
menty UE, które uzupełniają RRP. Na przykład program 
REACT-EU, fundusze polityki spójności, a także pro-
gramy InvestEU, Horizon Europe, Digital Europe i EU-
4Health oferujące państwom członkowskim kilka opcji 
inwestowania we wzmacnianie odporności, dostępności 
i skuteczności ich systemów opieki zdrowotnej.

Oprócz wspomnianych inwestycji, co trzeba zrobić, aby 
zbudować silną opiekę zdrowotną w Europie? I jaką rolę 
ma tutaj do odegrania cyfryzacja?

Tak jak wspomniałem, w ciągu ostatnich dwóch lat UE 
przyjęła kilka ważnych inicjatyw dotyczących zdrowia. 
Część z nich jest w fazie projektowania, inne są już rea-
lizowane. Niezwykle ważne jest, abyśmy doprowadzili 
do ich pełnego wdrożenia.

Teraz musimy się skupić na skutecznej implemen-
tacji. Aby odnieść sukces, musimy zagwarantować, że 
organy służby zdrowia będą miały niezbędne zdolno-
ści i know-how do wdrażania instrumentów UE “w te-
renie”. W wielu przypadkach wymiana wiedzy i silna 
współpraca między państwami członkowskimi są klu-
czem do budowania zdolności do wdrażania.

Przyjęte w grudniu 2021 r. podczas prezydencji sło-
weńskiej w radzie UE konkluzje, wyraźnie wskazują na 
konieczność wzmocnienia współpracy w ramach Eu-
ropejskiej Unii Zdrowia. Z kolei opublikowany także 
w 2021 Companion Report on Resilient Health Systems 
(część projektu State of Health in the EU) podkreśla po-
trzebę lepszego zrozumienia długoterminowych skut-
ków pandemii dla systemów opieki zdrowotnej, zna-
czenie wykorzystania dywidendy cyfrowej w dziedzi-
nie zdrowia oraz konieczność dalszego inwestowania 
w pracowników służby zdrowia.

Przykład, który chciałbym przytoczyć, dotyczy 
wzmocnienia podstawowej opieki zdrowotnej. Pande-
mia uwydatniła jej kluczową rolę, na przykład w za-
rządzaniu opieką nad pacjentami z wirusem COVID-
19 i zmniejszeniu obciążenia szpitali. Aby wzmocnić 
zdolność organów służby zdrowia w państwach człon-
kowskich do wprowadzania reform podstawowej opie-
ki, w tym roku rozpoczniemy wspólne działania z wy-
korzystaniem środków w wysokości 10 milionów euro 
z programu EU4Health, mające na celu przeniesienie 
dobrych praktyk w zakresie podstawowej opieki do in-
nych państw członkowskich.

Kolejny obszar wymagający poprawy dotyczy lep-
szego planowania i korzystniejszych warunków pracy 
dla pracowników służby zdrowia. Pandemia COVID-19 
uwypukliła, jak ważnym zasobem są dobrze wyszkole-
ni pracownicy służby zdrowia – do tego w odpowied-
niej liczbie i z odpowiednimi umiejętnościami, w tym 
cyfrowymi – w celu sprostania wyzwaniom zdrowot-
nym XXI wieku.

Musimy również wdrożyć działania mające na celu 
przyspieszenie stosowania cyfrowych rozwiązań zdro-

wotnych we wszystkich miejscach opieki zdrowotnej, 
opierając się na doświadczeniach z pandemii COVID-
19. Pandemia była pod tym względem katalizatorem, 
doprowadzając do wzrostu liczby konsultacji zdalnych 
we wszystkich krajach UE. Przykładowo, o ponad 50% 
w Bułgarii, Finlandii, na Węgrzech, w Irlandii i na Ło-
twie w okresie od czerwca/lipca 2020 r. do lutego/mar-
ca 2021 r.

Które instrumenty UE ma Pan na myśli?

Uruchomiliśmy procedurę składania wniosków na dofi-
nansowanie w wysokości 29 mln euro z programu EU-
4Health na działania szkoleniowe dla klinicznych i nie-
klinicznych pracowników służby zdrowia. Będą one 
obejmować szkolenia w zakresie budowania umiejęt-
ności cyfrowych i innych kompetencji potrzebnych do 
zwiększenia zdolności do działania w sytuacjach kryzy-
sowych oraz do przekształcenia systemów opieki zdro-
wotnej w nowe modele opieki, które zapewniają bar-
dziej zintegrowaną opiekę zdrowotną.

Ponadto jeszcze w tym roku zamierzamy uruchomić 
kolejne wspólne działanie, na które przeznaczono 7 mi-
lionów euro z programu EU4Health, aby pomóc pań-
stwom członkowskim we wspólnej pracy nad poprawą 
ich zdolności do prognozowania i planowania zasobów 
kadrowych pracowników służby zdrowia.

Do tego będziemy wspierać państwa członkowskie 
w wykrywaniu krytycznych słabości systemów opieki 
zdrowotnej w obliczu różnych wstrząsów. Program EU-
4Health sfinansuje w tym roku projekt realizowany wraz 
z OECD i Europejskim Obserwatorium Polityki i Sy-
stemów Opieki Zdrowotnej (European Observatory on 
Health Systems and Policies), którego celem jest opra-
cowanie metodologii badania odporności ich systemów 
opieki zdrowotnej i, w uzasadnionych przypadkach, po-
moc w opracowaniu działań naprawczych. 

NextGenerationeU to największy w historii Ue plan inwestycji 
stworzony w celu odbudowania gospodarek narodowych po kryzy-
sie CoVId-19. Jego budżet to 806,9 mld euro. Krajowy Plan odbu-
dowy dla Polski przewiduje wsparcie w wysokości ponad 158 mld 
zł. W ramach KPo w obszarze zdrowia, 300 szpitali otrzyma nowy 
sprzęt, 280 szpitali zmodernizuje swoją infrastrukturę, 212 uczelni 
medycznych otrzyma wsparcie na remont i modernizację, 80 jed-
nostek naukowych i przedsiębiorców z sektora biomedycznego 
dostanie pieniądze na badania. W czerwcu Komisja europejska 
zawierdziła polski KPo.
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Elastycznie dopasowujemy się  
do trendów cyfrowych,  
co wymaga akceptacji ryzyka
PZU Zdrowie – jeden z największych 
ogólnopolskich operatorów medycz-
nych posiadający 140 własnych 
placówek – odważnie ekspery-
mentuje z technologiami zdrowia 
cyfrowego, także tymi od polskich 
startupów. Jak na tym korzysta? 
Rozmawiamy z Andrzejem Browar-
skim, Dyrektorem Biura Analiz i Inno-
wacji PZU Zdrowie.

Jakie nowe technologie cyfrowe wykorzy-
stuje PZU Zdrowie, aby usprawnić pracę 

lekarzy i pielęgniarek oraz ułatwić pa-
cjentom korzystanie z usług medycz-
nych?

PZU Zdrowie rozwija usługi cyfrowe, 
szczególnie telemedycynę i portal mo-
jePZU. W ramach telemedycyny wdro-

żyliśmy platformę umożliwiającą per-
sonelowi medycznemu pracę z dowolne-

go miejsca, bez konieczności przebywania 
w placówce medycznej. Funkcjonalności por-

talu mojePZU pozwalają efektywnie korzystać 
z usług medycznych, zwłaszcza tych zdalnych.
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Pacjenci w portalu mogą dołączać dokumenty przed 
teleporadami, a po ich zrealizowaniu mają dostęp do 
wytworzonych przez lekarza dokumentów – skierowań, 
recept oraz zaleceń. Dodatkowo, w przypadku kontynu-
owania leczenia, pacjent może zamówić receptę bez ko-
nieczności odbywania konsultacji.

Współpracujecie Państwo z polskimi startupami med-
tech. Jakie innowacje udało się już wprowadzić, a jakie 
są w planach?

Obecnie prowadzimy pilotaż rozwiązania Cardiomatics au-
tomatyzującego proces analizy zapisu holtera EKG. Mamy 
bogate doświadczenia współpracy z BrainScan – polskim 
startupem wykorzystującym algorytmy uczenia maszyno-
wego do analizy i diagnostyki zdjęć TK głowy.

Współpracujemy także z zagranicznymi startupami, 
czego przykładem jest program profilaktyki czerniaka. 
W ramach współpracy spółek Grupy PZU uczestniczy-
liśmy w pilotażu, w którym klienci mogli skorzystać 
z aplikacji wykorzystującej algorytmy AI do wstępnej 
oceny zmian skórnych w kierunku ewentualnego wy-
stąpienia czerniaka. Obecnie aplikacja jest udostępniona 
pracownikom Grupy PZU oraz wybranym firmom, któ-
re wykupiły w PZU Życie ubezpieczenie grupowe.

Jakie doświadczenia mają Państwo z symptom checkerem, 
czyli narzędziem do oceny stanu zdrowia opartym na AI, 
rozwijanym przez wrocławski startup Infermedica?

W PZU Zdrowie zawsze stawiamy potrzeby naszych pa-
cjentów na pierwszym miejscu. Symptom checker ideal-
nie wpisuje się w to credo. Wykorzystujemy go na porta-
lu pacjenta. Pozwala on naszym klientom przyspieszyć 
proces leczenia – kierujemy ich do właściwego specja-
listy w przypadku, kiedy nie wiedzą, do jakiego lekarza 
się udać. Pozwala wskazać właściwy tryb konsultacji 
dla potencjalnego problemu zdrowotnego.

Stanowi też źródło naszej przewagi konkurencyjnej. 
Spersonalizowana ścieżka pacjenta znalazła odzwier-
ciedlenie we wzroście satysfakcji pacjentów, którzy do-
cenili poszanowanie dla ich czasu i przyspieszoną diag-
nozę. Wdrożenie symptom checkera miało także korzy-
ści czysto biznesowe – pomógł nam on w standaryzacji 
triażu, zgromadzone dane pomagają jeszcze lepiej do-
pasowywać świadczone przez nas usługi do potrzeb pa-
cjenta, a bardziej efektywne kierowanie ruchem pacjen-
ta zaowocowało oszczędnościami.

Jakie jeszcze technologie, oprócz już wspomnianych, są 
wykorzystywane w PZU Zdrowie?

Obecnie testujemy rozwiązania z zakresu zdalnego mo-
nitorowania stanu zdrowia pacjentów. Chcemy wdrażać 
rozwiązania, które wpłyną na efektywność i jakość pro-
cesu leczenia naszych pacjentów.

Na potencjał Remote Patient Monitoring wpływa 
możliwość wcześniejszego wykrycia pogarszającego 
się stanu pacjenta, a co za tym idzie – zapobieganie wy-
stępowaniu zdarzeń ubezpieczeniowych i wydłużenie 
okresów składkowych.

Jakie jest Pana zdanie na temat roli AI w ochronie zdro-
wia?

Co do sztucznej inteligencji, to dość powszechny jest 
pogląd, że już wkrótce sztuczna inteligencja zastąpi lu-
dzi w wielu dziedzinach pracy. Według prof. Shelly’ego 
Palmera, lekarze są jedną z pięciu grup zawodowych, 
które najszybciej zostaną zastąpione przez roboty.

Jest to jedna z największych barier w adopcji tego 
typu rozwiązań wśród lekarzy i ma przy tym naturę be-
hawioralną. Czy te obawy przed marginalizacją roli per-
sonelu medycznego w opiece zdrowotnej nie są jednak 
nieco na wyrost? Czy zatem lekarzom zagraża HAL – in-
teligentny komputer z filmu Stanleya Kubricka „2001: 
Odyseja Kosmiczna? Nie uważamy tak. Mimo niemal 
70 lat rozwoju sztucznej inteligencji, maszyny nadal nie 
radzą sobie z zadaniami, z którymi problemu nie miałby 
czterolatek – nadal nie są w stanie samodzielnie myśleć 
i jeszcze długo nie będą. Niemniej, bardzo dobrze radzą 
sobie w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych 
problemów naukowych.

»�Chatboty�i�voiceboty�pomagają�
w�procesach�rejestracyjnych�lub�
umawiania�wizyt,�modele�predyk-
cyjne�szacują�prawdopodobień-
stwo�niepojawienia�się�pacjenta�
na�umówionej�wizycie.«

Cardiomatics wyko-
rzystuje AI do szybkiej 
i precyzyjnej oceny syg-
nału eKG uzyskanego 
z badania Holtera.
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Uważamy dlatego, że to człowiek wspierany przez 
maszynę ma prawdziwy potencjał do zapewnienia ko-
rzyści z implementacji nowych rozwiązań – to jest właś-
nie Wzmocniona Inteligencja. Rolą sztucznej inteligen-
cji w naszej organizacji nie jest zajęcie miejsca perso-
nelu medycznego, a jego wsparcie poprzez zapewnienie 
najnowocześniejszych narzędzi, które pozwolą mu le-
piej zaspokajać potrzeby pacjentów. Decyzyjność za-
wsze pozostaje w rękach lekarza – sztuczna inteligen-
cja może ułatwiać podejmowanie decyzji, ale nie robi 
tego bez udziału personelu medycznego.

A jak wyglądają plany wdrażania kolejnych rozwiązań cy-
frowych w placówkach PZU Zdrowie na najbliższe 5 lat?

W innowacjach trudno jest budować harmonogramy 
na rok, dwa – nie mówiąc o perspektywie pięcioletniej. 
Przykładem może być ekspresowe opracowanie szcze-
pionek przeciw COVID-19, które udowodniło, że pro-
cesy często trwające długie lata, w wyniku nieznanego 
i niespodziewanego czynnika mogą przejść rewolucyj-
ne zmiany.

W obecnych, niezwykle zmiennych czasach, ważne 
jest więc elastyczne podejście i szybkie dostosowywa-
nie się organizacji do już ukształtowanych i dopiero kry-
stalizujących się trendów. Wymaga to naturalnie apetytu 
na ryzyko, które nierozerwalnie łączy się z innowacja-
mi. Oprócz wspomnianych już telemonitoringu i wyko-
rzystania sztucznej inteligencji w diagnostyce, widzimy 
wiele obszarów poszukiwań innowacji, które można za-
klasyfikować do trzech szerokich kategorii: poprawienie 
doświadczeń pacjenta, wsparcie lekarza i poprawa efek-
tywności operacyjnej spółki.

Wśród konkretnych zastosowań możemy wymienić 
np. zastosowanie chatbotów i voicebotów nowej gene-
racji do obsługi klienta o charakterze innym niż medycz-
na, np. w procesach rejestracyjnych lub umawiania wi-
zyt. Modele predykcyjne mogą szacować prawdopodo-
bieństwo niepojawienia się na umówionej wizycie (tzw. 

no-show). Wykorzystanie przetwarzania języka natural-
nego (ang. Natural Language Processing – NLP) do ana-
lizy historycznych i aktualnych zapisów pozwoli na bu-
dowę szablonów co poprowadzi do wystandaryzowanej 
i interoperacyjnej dokumentacji medycznej.

Gdyby podsumować dotychczasowe projekty cyfryza-
cji w PZU Zdrowie, jakie wnioski nasuwają się Panu? Co 
jest największym wyzwaniem?

Projekty szeroko rozumianej cyfryzacji muszą zaczy-
nać się od jasnego zdefiniowania potrzeb biznesowych: 
co dzięki nim chcemy osiągnąć? To nie jest łatwe zada-
nie – projekt transformacji cyfrowej to nie jest kupno 
maszyny produkcyjnej do fabryki, której koszt i oczeki-
wane korzyści względnie łatwo oszacować.

Po drugie, projekty transformacyjne muszą mieć 
sponsorów na szczeblu zarządu – bez mocnego manda-
tu kadry zarządzającej nie jest możliwe przezwycięże-
nie inercji i skostniałych struktur. Po trzecie, niezwykle 
ważne jest zarządzenie zmianą – ludzie naturalnie wy-
bierają rozwiązania znane, bardziej bezpieczne – prze-
konanie ich do zmiany wymaga energii i pracy.

Bazując na Państwa doświadczeniu, czy warto współ-
pracować ze statupami medtech?

Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że warto. 
Dzięki partnerstwom ze startupami możemy korzystać 
z unikalnych kompetencji niezwykle kreatywnych osób, 
których to wytworzenie byłoby niezwykle trudne – jeśli 
nie niemożliwe – i bardzo czasochłonne w środowisku 
dużej korporacji. Cenimy zwinne podejście startupów 
do zarządzania projektami. Bardzo ważna w przypad-
ku takich partnerstw jest otwarta, szczera komunika-
cja i jasne uzgodnienie wzajemnych oczekiwań i celów. 
Mamy świadomość, że nie zawsze współpraca z nami 
postępuje tak szybko jakbyśmy sami chcieli, więc obo-
pólne zrozumienie jest bardzo ważne. 

Intermedica opracowała rozwiązanie do wstępnej oceny 
symptomów pacjenta (e-triaż) pozwalając przekierować pa-
cjenta do odpowiedniego specjalisty. To narzędzie także ba-
zuje na sztucznej inteligencji.

BrainScan oferuje automatyczną interpretację obrazów TK (tomografu kom-
puterowego) z pomocą systemu opartego na algorytmach AI.
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Uregulowanie relacji pomiędzy administratorem 
danych, a podmiotem przetwarzającym (proce-
sorem) jest strategicznym elementem systemu 
ochrony danych osobowych. o czym trzeba  
pamiętać, aby spełnić wymagania RoDo?

Jak zweryfikować zgodność 
podmiotu przetwarzającego z RODO?

KARoLINA SZUŚCIK, CISA 
Inspektor ochrony danych, KAMSoFT S.A.

Jednym z elementów, o którym administrator nie może 
zapomnieć, jest weryfikacja podmiotu przetwarzające-
go w zakresie stosowanych przez ten podmiot środków 
mających zapewnić zgodność przetwarzania danych 
z wymogami RODO. Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
administrator danych osobowych powinien dokonywać 
przedmiotowej weryfikacji przed zawarciem umowy 
powierzenia jak również w trakcie jej trwania.

Weryfikacja przed nawiązaniem współpracy
Przed zawarciem umowy administrator danych osobo-
wych musi dokonać weryfikacji czy potencjalny pod-
miot przetwarzający daje gwarancje bezpiecznego 
przetwarzania danych osobowych i realizacji innych 
obowiązków wynikających z RODO. Jeżeli taka wery-
fikacja wykaże brak zdolności procesora do świadcze-
nia usług zgodnie z RODO, administrator nie powinien 
korzystać z jego usług. Należy pamiętać, że rozpoczęcie 
współpracy z podmiotem przetwarzającym, który nie za-
pewnia odpowiednich gwarancji, jest naruszeniem obo-
wiązków administratora.

co administrator danych osobowych powi-
nien zweryfikować decydując się na powierzenie 
danych?
Przepisy RODO w art. 28 ust. 1 RODO oraz w motywie 
81 Preambuły określają, iż przetwarzanie danych oso-
bowych przez podmiot przetwarzający powinno speł-
niać wymogi rozporządzenia, w tym powinno chronić 
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lub zeskanuj kod

prawa podmiotów danych oraz spełniać wymogi bez-
pieczeństwa.

Dlatego też administrator danych osobowych musi 
zweryfikować działalność procesora w taki sposób, 
aby móc ocenić, czy przetwarzanie przez niego danych 
nie doprowadzi do naruszenia ochrony danych osobo-
wych, naruszenia umowy lub przepisów RODO.

Zgodnie z motywem 81 Preambuły RODO, pod-
miot przetwarzający musi dawać odpowiednie gwaran-
cje w zakresie:
• posiadanej wiedzy (kompetencje, doświadczenie),
• wiarygodności (np. certyfikacje ISO, wdrożone ko-

deksy postępowania),
• zasobów (zdolność do ciągłego zapewnienia poufno-

ści, integralności, dostępności systemów i usług prze-
twarzania).
Na tej podstawie administrator może ocenić gwaran-

cje procesora w zakresie wdrożenia środków technicz-
nych i organizacyjnych zapewniających właściwe sto-
sowanie przepisów RODO.

Jeżeli podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzo-
ny kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm 
certyfikacji, dodatkowa weryfikacja nie jest wymagana. 
W takim przypadku przyjmuje się, iż spełnia on wymo-
gi, o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO.

Weryfikacja procesora po zawarciu umowy
Obowiązek zapewniania przez podmiot przetwarzający 
zgodności przetwarzania danych z wymogami RODO 
trwa przez cały okres obowiązywania umowy powie-
rzenia. Administrator jest zobowiązany tę zgodność 
weryfikować – weryfikacja dokonana przed zawarciem 
umowy po pewnym czasie może przestać być aktualna 
z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, 
zmieniającym się kontekście organizacji lub w związku 
z pojawieniem się nowych zagrożeń.

Dlatego też każdy administrator musi podjąć decyzję, 
z jaką częstotliwością będzie przeprowadzał weryfika-
cję podmiotu przetwarzającego, o ile nie wystąpią oko-

liczności uzasadniające przeprowadzenie jej przed upły-
wem założonego okresu.

Możliwe sposoby weryfikacji
Przepisy RODO nie określają, w jaki sposób admini-
strator powinien dokonać weryfikacji zapewnienia 
przez procesora gwarancji przetwarzania danych zgod-
nie z przepisami. Zadaniem administratora jest zatem 
podejmowanie takich działań, które pozwolą na jak naj-
dokładniejszą weryfikację podmiotu przetwarzającego.

Stosowanymi przez administratorów rozwiązaniami 
są m.in. listy kontrole zawierające szereg pytań dotyczą-
cych sposobów przetwarzania danych osobowych przez 
procesora, a także audyty procesora. W przypadku au-
dytu procesora należy pamiętać o zebraniu odpowied-
nich dowodów przeprowadzonej weryfikacji, np. rapor-
tu z przeprowadzonych czynności audytowych.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że to nie forma 
przeprowadzania audytu jest najistotniejsza, lecz fakt 
zebrania wystarczających dowodów na to, że podmiot 
przetwarzający zapewnia zgodność przetwarzania da-
nych z wymogami RODO.

Dokument stanowiący dowód z przeprowadzonej we-
ryfikacji powinien być na tyle precyzyjny, aby pozwalał 
administratorowi na uzyskanie szczegółowych informa-
cji w zakresie stosowanych przez podmiot przetwarza-
jący środków technicznych i organizacyjnych, które za-
pewnić mają zgodność z przepisami RODO oraz bezpie-
czeństwo danych osobowych przetwarzanych w imieniu 
administratora. 

» �Nie�forma�przeprowadzania�audytu�
procesora�jest�ważna,�ale�fakt�zebra-
nia�wystarczających�dowodów.«

https://blog.osoz.pl
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odpowiednio zaimplementowane, mogą pomóc 
lekarzom w podejmowaniu skomplikowanych decy-
zji klinicznych, wzmocnić zaangażowanie pacjenta, 
automatyzować procesy w placówkach ochrony 
zdrowia. Choć to nadal niszowe rozwiązania, ich 
potencjał w medycynie jest ogromny.

5 technologii, 
dzięki którym 
poprawisz 
jakość usług 
i wyniki leczenia

L ABOr ATOrIUm TECHNOLOgI I

chmura danych
Przejście z lokalnych serwerów na chmurę danych może 
okazać się dla placówki ochrony zdrowia jedną z najlep-
szych inwestycji w poprawę jakości. Chmura pozwa-
la zwiększyć elastyczność gromadzenia danych, popra-
wia poziom bezpieczeństwa informacyjnego, rozwiązu-
je problem z serwisowaniem i rozbudową infrastruktury 
serwerowej.

Jednak największa korzyść krystalizuje się z czasem 
– to integracja danych, swoboda ich łączenia nawet je-
śli pochodzą z różnych źródeł, dzielenia się nimi w ra-
mach lokalnego ekosystemu zdrowia. Infrastruktura IT 
w placówce ochrony zdrowia stale się rozwija obejmu-
jąc nowe systemy i urządzenia – tylko chmura zapew-
nia wygodną skalowalność nowych usług cyfrowych. 
Umożliwia też analizę danych do celów klinicznych, na-
ukowych oraz zarządczych. Pomaga wdrażać nowe roz-
wiązania jak przykładowo systemy sztucznej inteligen-
cji, aplikacje i portale dla pacjentów itd.
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Systemy wspomagania decyzji klinicznych
Rośnie przepaść pomiędzy dostępną wiedzą medyczną 
a jej wykorzystaniem w codziennej praktyce klinicznej. 
Powód jest znany: braki kadrowe oraz rosnąca w szyb-
kim tempie ilość wiedzy medycznej. Szacuje się, że co-
rocznie w setkach źródeł ukazuje się ok. 1 mln nowych 
publikacji naukowych w medycynie. Żaden lekarz, bez 
względu na to, ile miałby czasu, nie jest w stanie śle-
dzić wszystkich wytycznych, zaleceń, nowych wskazań 
a tym samym – dopasowywać na bieżąco sposobu po-
dejmowania decyzji do postępów naukowych.

Systemy wspomagania decyzji klinicznych (Clini-
cal Decisions Support Systems, CDSS) pozwalają le-
karzom szybko sprawdzić, czy w przypadku danej jed-
nostki chorobowej nie są dostępne nowe wyniki badań 
naukowych lub rekomendacje, które można by zastoso-
wać w leczeniu pacjentów. CDSS kumulują w jednym 
miejscu informacje z wiodących czasopism naukowych, 
a nad ich zawartością czuwają lekarze – edytorzy. W ten 
sposób lekarz ma pewność, że pacjent otrzymuje lecze-
nie i opieką najwyższej jakości, zgodnie z pryncypiami 
medycyny opartej na faktach.

Sztuczna inteligencja
O sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia mówi się 
dużo, ale jej zastosowanie jest nadal marginalne. Nawet 
najlepiej zorientowani w technologiach menedżerowie 
nie do końca wiedzą, od czego zacząć wdrażanie AI. 
Eksperci radzą, aby najpierw zidentyfikować obszary, 
gdzie automatyzacja mogłaby poprawić przepływy pra-
cy. Najszersze zastosowanie AI ma nadal w diagnosty-
ce obrazowej wspomagając ocenę zdjęć RTG, TK. Ale 
i w kardiologii są już dostępne wysokiej klasy systemy 
analizujące sygnał EKG. Z kolei w podstawowej opiece 
zdrowotnej – algorytmy pomagające wykrywać rzadkie 
choroby na podstawie niespecyficznych objawów.

Jeśli w podmiocie medycznym kartoteki pacjentów 
zostały zdigitalizowane, można sięgnąć po bardziej za-
awansowane narzędzie do selekcji pacjentów z grup ry-
zyka, systemy oceniające ryzyko np. sepsy u hospita-
lizowanych pacjentów. Opcją bezkosztową i najmniej 
ryzykowną jest pilotażowe wdrożenie jednego z rozwią-
zań we współpracy ze strartupami czy dojrzałymi firma-
mi IT. Często poszukują one partnerów klinicznych do 
testowania algorytmów AI.

Wirtualna rzeczywistość
Choć możliwości wirtualnej rzeczywistości (VR) w me-
dycynie dopiero są odkrywane, już dziś istnieją dziesiąt-
ki gotowych rozwiązań, po które mogą sięgnąć placów-
ki medyczne. Wśród nich m.in. systemy mające na celu 
uśmierzanie bólu, rozwiązania dla najmłodszych pacjen-
tów zmniejszające strach przed zabiegami, szkolenia dla 
personelu (np. w zakresie radzenia sobie z trudnymi pa-
cjentami) oraz lekarzy (symulacje operacji).

VR spełnia się doskonale w roli edukacyjnej – obraz 
trójwymiarowy chorego narządu lepiej przemawia do 
wyobraźni pacjenta podczas rozmowy na temat plano-
wanej operacji albo koniecznych zmianach w trybie ży-
cia w okresie rehabilitacji. Postęp w dziedzinie VR do 
zastosowań klinicznych w ostatnich latach jest imponu-
jący, co potwierdzają dostępne badania naukowe na ich 
skuteczność. Do tego ich zastosowanie jest wbrem po-
zorom łatwe – wystarczy zakup stosunkowo tanich go-
gli VR i odpowiedniego systemu.

terapie cyfrowe
Wiąże się z nimi duże nadzieje, bo wypełniają dotych-
czasową lukę w leczeniu chorób, w przypadku których 
znaczenie terapeutyczne ma zmiana zachowań, zaanga-
żowanie pacjenta i przestrzeganie zaleceń lekarskich. 
Mogą być stosowane w połączeniu z lekami (np. w cho-
robach kardiologicznych) albo indywidualnie (np. lecze-
nie bólów pleców czy lekkich przypadków depresji).

Wykorzystują elementy gamifikacji, ekonomii be-
hawioralnej (dziedzina zajmująca się wpływem czynni-
ków psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz 
emocjonalnych na proces podejmowanie decyzji, tak-
że zdrowotnych) oraz sztucznej inteligencji, aby utrwa-
lić konieczne – z punktu widzenia zdrowia pacjenta lub 
profilaktyki – zachowania, nastawienie i działania.

Ich zaletą jest możliwość monitorowania postępów 
i bieżącego ich dopasowywania do osiąganych wyni-
ków. Skuteczność terapii cyfrowych jest coraz częściej 
potwierdzana w procesie badań klinicznych, dając leka-
rzom pewność, że ich stosowanie jest bezpieczne i przy-
nosi konkretne efekty. 
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Cedars-Sinai

Late-Breaking�Heart�Research:�AI�More�Accurate�Than�Technicians

Przełomowe badanie: AI dokładniejsza 
od techników elektroradiologów

E-ZDrOWIE NA śWIECIE

ocen dokonanych przez AI i 27,2% wstępnych ocen do-
konanych przez techników USG. AI okazała się lepsza 
o 10 punktów procentowych. Zespół badawczy zauwa-
żył także, że kardiolodzy nie byli w stanie odróżnić po-
czątkowych ocen dokonanych przez AI i człowieka.

Opracowane we właściwy sposób algorytmy AI 
w kardiologii oferują możliwość poprawy jakości od-
czytów echokardiogramów, zwiększając efektywność 
czasu pracy zarówno zapracowanych kardiologów 
i techników medycznych. Choć badanie wzbudziło nie-
małe emocje, chodzi przede wszystkim o poprawę jako-
ści diagnozy i wspomaganie decyzji klinicznych także 
tam, gdzie brakuje personelu medycznego, a nie spraw-
dzenie, kto jest dokładniejszy: człowiek czy maszyna.

Zespół naukowców planuje teraz ocenić, jak ana-
liza AI zastosowana do procedur obrazowania echo-
kardiogramu Cedars-Sinai może poprawić wyniki kli-
niczne. 

W pierwszym randomizowanym badaniu klinicznym 
nad AI w kardiologii, naukowcy z Instytutu Smidt He-
art i Wydziału Sztucznej Inteligencji w Medycynie ame-
rykańskiego szpitala Cedars-Sinai doszli do wniosku, że 
sztuczna inteligencja jest skuteczniejsza w ocenie i diag-
nozowaniu funkcji serca w porównaniu z oceną echo-
kardiograficzną dokonywaną przez techników medycz-
nych zajmujących się oceną obrazów medycznych.

– Dzięki uzyskanej wiedzy mamy nadzieję poprawić 
jakość i skuteczność obrazowania echokardiograficz-
nego pacjentów na całym świecie – powiedział David 
Ouyang, kardiolog w Klinice Kardiologii w Smidt He-
art Institute i autor badania EchoNet-RCT. To właśnie 
naukowcy z Smidt Heart Institute i Stanford Universi-
ty opracowali jedną z pierwszych technologii sztucznej 
inteligencji do oceny funkcji serca, a konkretnie frakcji 
wyrzutowej lewej komory – kluczowego pomiaru serca 
stosowanego w ocenie funkcji serca. Badania nad tech-
nologią zostały opublikowane w prestiżowym czasopi-
śmie Nature.

Celem badania było wykazanie, że jakość diagno-
zy prowadzonej przez AI nie jest gorsza w porównaniu 
z oceną badania ultrasonograficznego przez człowieka. 
W badaniu kardiolodzy z Cedars-Sinai ocenili 3495 ba-
dań echokardiograficznych, porównując wstępną ocenę 
dokonaną przez sztuczną inteligencję lub przez techni-
ka USG. Kardiolodzy poprawili tylko 16,8% wstępnych 

Według badania zaprezentowanego na tegorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego, sztuczna inteligencja (AI) może lepiej oceniać stan zdrowia serca niż technik wykonujący 
badanie USg.

» �Algorytmy�AI��
mogą�być�bezpiecznie��
stosowane�w�kardiologii.�«

https://www.cedars-sinai.org/newsroom/late-breaking-heart-research-ai-more-accurate-than-technicians/
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HealthcareDive

Healthcare�cyberattacks�led�to�worse�patient�care,�increased�mortality,�study�finds

Cyberataki powodują pogorszenie opieki 
nad pacjentami i wzrost śmiertelności
Nowe badanie sugeruje, że w 20% placówek ochrony 
zdrowia będących ofiarami cyberataków dodatkową 
konsekwencją jest wzrost śmiertelności.

dostawców usług medycznych oraz większymi kompli-
kacjami podczas wykonywania procedur medycznych 
w przypadku prawie połowy z nich. Typem ataku, któ-
ry najprawdopodobniej będzie miał najsilniejszy nega-
tywny wpływ na opiekę nad pacjentami jest ransom-
ware. Doprowadził on do opóźnień procedur lub ba-
dań w 64% organizacji i dłuższych pobytów pacjentów 
w 59% z nich.

Efektem cyberataków są nie tylko ogromne koszty 
czy stres personelu administracyjnego i medycznego. 
Na szali jest jakość opieki i leczenia a także życie ludzi. 
Dlatego bezpieczeństwo danych medycznych w placów-
kach ochrony zdrowia to pilny priorytet, bo ataków ze 
strony cyberprzestępców będzie coraz więcej w związ-
ku z postępującą digitalizacją.

Innym kluczowym wnioskiem raportu jest słabe za-
bezpieczenie podłączonych do sieci internetowej urzą-
dzeń medycznych przed atakami hackerów. Tylko poło-
wa placówek ochrony zdrowia uwzględnia je w swojej 
strategii cyberbezpieczeństwa.

72% procent badanych uważa, że ich organizacje są 
narażone na atak typu ransomware, a 60% twierdzi, że 
jest to typ ataku, który najbardziej ich niepokoi. Poje-
dynczy najdroższy cyberatak kosztował średnio 4,4 mln 
USD (utrata produktywności, kary finansowe, koniecz-
ność zatrudnienia dodatkowych ekspertów itd.). Wy-
zwaniem pozostaje brak funduszy na ochronę danych 
oraz niedobór odpowiednio wykwalifikowanych eks-
pertów.

Autorzy raportu wskazują, że dopóki cyberbez-
pieczeństwo nie jest priorytetem w ochronie zdrowia, 
świadczeniodawcy będą nadal nieświadomie narażać 
swoich pacjentów na niebezpieczeństwo. 

Nowy raport „Cyber Insecurity in Healthcare: The Cost 
and Impact on Patient Safety and Care” potwierdza to, 
o czym mówiło się od dawna – ataki cyberprzestępców 
na szpitale są zagrożeniem nie tylko dla prywatności pa-
cjentów, ale także ich życia.

Z dokumentu opublikowanego przez organizację zaj-
mującą się badaniem bezpieczeństwa IT, Ponemon In-
stitute, wynika, że 89% badanych organizacji ochrony 
zdrowia doświadczyło średnio 43 ataków w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy, czyli prawie jednego ataku tygodnio-
wo. Ponad 20% organizacji, które ucierpiały w wyniku 
czterech najczęstszych typów ataków – kompromitacji 
chmury, ransomware, łańcucha dostaw oraz kompromi-
tacji biznesowej poczty elektronicznej (BEC)/spoofing 
phishingu – odnotowało zwiększoną śmiertelność pa-
cjentów.

Najczęstszymi konsekwencjami ataków są opóźnie-
nia w realizacji procedur medycznych i badań, co skut-
kuje gorszymi wynikami pacjentów w przypadku 57% 

» �W�2/3�placówek,�które�stały�się�ofiarami�
cyberataku,�odnotowano�opóźnienia�
w�procedurach�i�badaniach.�«

https://www.healthcaredive.com/news/cyberattacks-hospitals-disrupt-operations-patient-care-Ponemon/631439/?fbclid=IwAR3hAg70kiS0wLKDw78L_eq3-bRk-tSutOpx4DaSlDUesOfoyDqyGfKyRFE
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Raport: szpitale przyszłości  
będą szpitalami „bez ścian”

PUBL Ik AC jE

Cyfrowy, zintegrowany z PoZ i domem pacjenta 
– taki ma być szpital przyszłości według nowego 
raportu przygotowanego przez ekspertów Deloitte. 
I nie chodzi o burzenie fizycznych ścian, ale zupeł-
nie nowy model opieki.

jeszcze kilka lat, ale kierunek jest wyraźny. A to otwie-
ra drzwi do koordynowanej opieki, lepszego wykorzy-
stania zasobów podstawowej opieki zdrowotnej, zarzą-
dzania zdrowiem populacyjnym, wdrażania cyfrowych 
usług medycznych – przykładowo z pomocą aplikacji 
mobilnych – dostępnych jednocześnie dla milionów 
pacjentów. Za tą transformacją technologiczną idą też 
zmiany prawne, w tym m.in. w zakresie refundacji usług 
e-zdrowia czy wtórnego wykorzystania danych.

Nikt nie ma wątpliwości, zwłaszcza obserwując, co 
działo się podczas pandemii COVID-19, że za 20 lat 
szpitale będą tak samo potrzebne jak dzisiaj. Ale wie-
my też, że zmieni się sposób ich funkcjonowania oraz 
świadczenia usług. To naturalna konsekwencja postę-
pów w technologiach cyfrowych, możliwości zdalne-
go monitorowania pacjentów, rozwoju sztucznej inteli-
gencji, a przede wszystkim – zmieniających się wyma-
gań konsumentów.

Zmiana, która rozciągnie się na kilkadziesiąt lat
Autorzy raportu wskazują na cztery kluczowe elementy 
przyspieszające rozwój modelu „opieki bez ścian”.

Po pierwsze, obserwujemy znaczące inwestycje 
w systemy elektronicznych kartotek zdrowia (EHR) 
i cyfryzację. W efekcie pełne dane będą dostępne za-
wsze tam, gdzie realizowana jest opieka. W polskim sy-
stemie, digitalizacja dokumentacji medycznej zajmie 
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Po drugie, pandemia COVID-19 napędziła zmianę 
kulturową, której siła będzie miała ogromny wpływ na 
sektor zdrowia. Ludzie zdali sobie sprawę, że mogą pra-
cować i być leczeni także w ich środowisku życia, czyli 
w domu. Dom stał się szeroko akceptowanym biurem, 
a dla wielu chorych na COVID-19 także szpitalem, dzię-
ki systemom zdalnego monitorowania zdrowia.

Po trzecie, tradycyjne modele usług medycznych opar-
te na opłatach za usługi (fee-for-service) nie mają żadnej 
przyszłości. Na całym świecie widać powolny zwrot – 
lub przynajmniej przygotowania – w stronę płatności op-
artych na wartości. Obecny model zdrowia jest niewy-
dajny właśnie dlatego, że płaci się za ilość wykonanych 
usług, a nie za efekty leczenia. Kiedy system zdrowia sta-

nie się cyfrowy, będzie można mierzyć rezultaty i jakość. 
Wtedy zmiana systemowa stanie się możliwa.

Po czwarte, od kilu lat rośnie lawinowo liczba do-
wodów naukowych wskazujących na korzyści inter-
wencji zdrowia cyfrowego. Prace naukowe potwier-
dzają efektywność kosztową rozwiązań e-zdrowia, ich 
wpływ na wyniki leczenia i profilaktyki.

W efekcie rozwoju tych czterech elementów powsta-
je nowy model opieki bez ścian – czyli opieki nie ogra-
niczającej się do fizycznej lokalizacji zarówno gabinetu 
lekarskiego, jak i szpitala, laboratorium czy apteki.

Fizyczne szpitale przyszłości będą wyspecjalizowane 
w kierunku usług ratujących życie i zabiegów, których 
nie można przeprowadzić w warunkach ambulatoryj-
nych. Głównymi oddziałami będą oddziały ratunkowe, 
intensywnej terapii i sale zabiegowe. Cała reszta opie-
ki będzie świadczona w społeczności lokalnej: w przy-
chodniach, w punktach sprzedaży detalicznej, szkołach, 
obiektach użyteczności publicznej, miejscach pracy, ap-
tekach i domu pacjenta.

Zadaniem dla wirtualnej opieki zdrowotnej będzie 
poradzenie sobie z problemami, z jakimi borykają się 
systemy opieki zdrowotnej na całym świecie:
– Nierówna dystrybucja opieki – wielu pacjentów nie 

ma dostępu do opieki ze względu na jej koszty, fi-

» �Transformacja�cyfrowa�wymaga�
integracji�wirtualnej�opieki�zdrowot-
nej�w�strukturze�świadczenia�usług.�«

Przyszłe�modele�świadczenia�usług�zdrowotnych�będą�uwzględniały��
potrzeby�i�preferencje�konsumentów.�

Źródło: Raport Deloitte, tłumaczenie własne
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zyczną odległość ośrodków zdrowia, poziom wiedzy. 
Dzięki usługom wirtualnym, dostępnym ze smartfo-
na, opiekę będzie można świadczyć w elastyczny spo-
sób, niezależnie od fizycznych lokalizacji;

– Rosnące koszty opieki – wirtualna opieka pozwala 
lepiej wykorzystać mniej kosztowne miejsca opieki 
(dom, POZ) i umożliwia wykorzystanie potencjału 
o wiele tańszej profilaktyki i wczesnej diagnozy po-
przez zdalne monitorowanie;

– Niedobór pracowników klinicznych – niektóre szpi-
tale zamykają oddziały, bo brakuje lekarzy i pielęg-
niarek. Polska ma jeden z najgorszych wskaźników 
liczby lekarzy i pielęgniarek na 100 000 mieszkań-
ców. Trendy demograficzne i społeczne wskazują, że 
ten problem będzie się zaostrzał;

– Wpływ opieki zdrowotnej na środowisko natural-
ne – cyfryzacja pozwala m.in. ograniczyć niepotrzeb-
ne podróże pacjentów i w ten sposób ograniczyć ślad 
węglowy. Do 2050 także ochrona zdrowia ma stać się 
sektorem neutralnym pod względem emisji CO2.

nowe szpitale 2040. 
tylko wysokospecjalistyczne usługi
Trzeba jednak sobie zdać sprawę, że szpital bez ścian 
wychodzi poza proste wdrożenie telemedycyny czy te-
lemonitoringu pacjentów. Polega na scaleniu opieki 
świadczonej fizycznie z opieką wirtualną, mierzenie 
efektów i postępów leczenia, przejście od leczenia do 
profilaktyki. Ta transformacja może się udać w modelu 
całościowej reformy systemu, a nie cząstkowego wpro-

wadzania technologii. Według raportu Deloitte, do tego 
potrzebna jest radykalna zmiana ram systemowych. Ale 
jeśli się to uda, za 20–30 lat opieka zdrowotna będzie na 
dużo wyższym poziomie niż dziś:
– Zdrowie będzie definiowane holistycznie jako ogólny 

stan dobrego samopoczucia obejmujący zdrowie psy-
chiczne i fizyczne, społeczne, emocjonalne, finanso-
we i duchowe.

– Opieka będzie zorganizowana wokół potrzeb i prefe-
rencji konsumenta.

– Pacjenci będą mieli dostęp do pełnych informacji na 
temat swojego zdrowia, współuczestnicząc w podej-
mowaniu decyzji zdrowotnych i profilaktycznych.

– Świadczenie usług opieki zdrowotnej będzie elastycz-
ne i wspierane przez systemy wykorzystujące dane 
zbierane w czasie rzeczywistym i przetwarzane przez 
sztuczną inteligencję (AI). Nad zdrowiem pacjentów 
będą czuwać wirtualni asystenci pomagający w podej-
mowaniu decyzji zdrowotnych.

– Szpitale będą świadczyły wąski zakres usług, ale za 
to na najwyższym poziomie, wykorzystując najnowo-
cześniejsze technologie medyczne z monitorowaniem 
efektów po wypisaniu pacjentów do domu.

Choć raport Deloitte kreśli obraz rynku zdrowia 
w 2040 roku, jest jednocześnie praktyczną mapą drogo-
wą zmian w sektorze zdrowia napędzanym cyfryzacją. 
To nie jest wizja czy teoretyczne dywagacje, ale najbar-
dziej prawdopodobny scenariusz, który wynika z obec-
nie obserwowanych zmian. 

Szpitale przyszłości „bez” ścian.  
co to oznacza dla świadczenia opieki 
zdrowotnej w przyszłości?
Hospitals in the future ‘without’ walls.  
What does this mean for health care  
delivery systems in the future?

Raport Deloitte, 23 strony, język angielski

Aby pobrać raport, wejdź na stronę  
https://bit.ly/3fJ5zmg lub zeskanuj kod

https://bit.ly/3FJ5zMG
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Electronic health records, telecare 
solutions, mobile health applications for 
patients – the number of digital health 
solutions is growing. Their successful 
implementation in hospitals and clinics 
depends on many factors like training 
and change management. four aspects 
are critical here but often ignored.

What disrupts or facilitates the 
deployment of digital health?

Implementing an IT system, a new function or a mo-
bile application requires an analysis of frequently invis-
ible but powerful determinants of digitalization. Some 
of these are beyond the managers’ control, for exam-
ple, the structure of the healthcare system, service re-
imbursement rules, availability of digitally skilled staff 
and data exchange infrastructure. Therefore, we will fo-
cus only on internal determinants.

1. Strategy and data architecture
The digitalization strategy establishes a framework for 
the implementation of subsequent IT projects, ensur-
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ing their consistency over time. Healthcare facilities are 
swamped with offers of new systems and applications 
often offered by startups. However, buying them in a 
chaotic way does more harm than good.

A manager is responsible for guarding the interopera-
bility of systems and data – they are crucial for creating 
an ecosystem prioritizing a seamless data flow. When 
an organization has several or even more systems and 
applications that cannot be merged (different manufac-
turers, different standards), there is only one solution – 
replacement with an integrated system. The experience 
shows that a lack of interoperability is a silent killer of 
work efficiency, which is developed over time thanks 
to the flow of information between different system el-
ements.

There is a sentence that I repeat many times: “many 
strategies fail because they are not actually strategies.” 

2. leadership & internal policies
Digitalization is as vital as an HR policy and main-
taining the entity’s financial liquidity. Without such a 

mind shift, a healthcare facility will constantly strug-
gle to meet deadlines for implementing elements of the 
e-health infrastructure. And this is a real problem, as 
delays create pressure, which generates an atmosphere 
of forcing changes, discouraging rather than motivat-
ing staff.

Not every manager needs to be an e-health expert 
straight away, and following all the latest trends makes 
no sense. But healthcare managers should be “ambassa-
dors of changes” that make the staff’s work easier, im-
prove the patient appointment experience, and increase 
the quality of health services and patient outcomes. And 
without digitalization, achieving these goals at some 
point faces an insurmountable barrier.

3. trust and commitment
There is a wide-ranging discussion about instilling trust 
in digital health solutions, but few know how to ap-
proach it. Why? Trust consists of hundreds of small, in-
terrelated elements, including a manager’s authority, 
data security level, internal communication standards 
in the healthcare facility, transparency of decisions, co-
determination, team relations, etc. It is absolutely right 
to say that “ culture eats strategy (and technology) for 
breakfast” – only innovations that gain trust are willing-
ly and creatively used.

Besides, staff engagement arises from the inclu-
sion of every team member in the process of improving 
working procedures. John P. Kotter, the change man-
agement guru, rightly said that digital transformation is 
a team task and not a process that is decided behind the 
closed doors of the managers’ office.

4. Respecting the needs of every team member
An open organizational culture seeks to understand, sup-
port and enable the development of every employee. For 
some, digitalization is about making work easier and 
more efficient, while others are concerned about keep-
ing their position or the necessity to work overtime en-
tering data. Employees should know they can count on 
understanding and support when they have doubts re-
garding technology.

A survey conducted by Deloitte and the Billie Jean 
King Leadership Initiative (BJKLI) shows that 80 per-
cent of employees mention a so-called inclusive work-
place culture as an essential factor in their choice of em-
ployer. It also determines employee turnover, job sat-
isfaction and performance. In addition, employees feel 
comfortable in an organization when their personal ad-
vancement is supported. 

Some physicians quickly adapt to innovations in 
their work, while others need additional hours of train-
ing. Continuous IT training further supports an innova-
tive organizational culture, attracts new talent, provides 
prospects for growth and stability, and ultimately facili-
tates the implementation of further solutions.

All these factors are difficult to shape overnight. 
However, it is not about looking for a simple solution, 
but being aware of their importance. 

»�Digital�trans-
formation�
should�never�
be�discussed�
behind�the�
closed�doors�of�
the�manager’s�
office.«
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nowości w systemie kS-SoMED

Szkolenie dla medycyny

Funkcjonalność systemu KS-SOMED pozwala na ograniczenie 
wysyłania SMS-ów z kodami recept oraz skierowań w przypad-
ku, gdy pacjent korzysta z IKP i otrzyma powiadomienie o tych 
kodach bezpośrednio z IKP. To oznacza, że pacjent otrzyma tyl-
ko jednego SMS-a z kodem, zamiast dwóch w przypadku, gdy 
placówka wysyła powiadomienia SMS.

Z kolei do identyfikacji powiązań pomiędzy pacjentami służy 
zakładka „Rodzina”. Ponadto w tym miejscu można łatwo okre-
ślić, kto ma m.in. dostęp do dokumentacji medycznej.

Ze szkolenia dowiesz się:
• jak zoptymalizować liczbę wysyłanych SMS-ów do pacjen-

tów z kodami e-Recepty i e-Skierowania;
• jak definiować powiązania pomiędzy pacjentami;
• jak zarządzać zgodami pacjentów na podstawie danych 

z IKP.

Wejdź na stronę https://bit.ly/3v0FEvZ lub zeskanuj kod.

tworzenie raportów w Generatorze tabel

Szkolenie dla farmacji

System KS-APTEKA pozwala obecnie tworzyć setki raportów. 
Część z nich – przede wszystkim podstawowe zestawienia nie-
zbędne z punktu widzenia prowadzenia apteki – jest predefinio-
wana, pozwalając na ich szybkie wygenerowanie.

Jednak z danych zgromadzonych w aptece można dowiedzieć 
się jeszcze więcej, generując własne statystyki, które pozwolą 
lepiej zarządzać bieżącą działalnością. Do tego celu KAMSOFT 
stworzył Generator Tabel – narzędzie analityczne dające użyt-
kownikowi ogromną swobodę w analizie dostępnych danych.

Ze szkolenia dowiesz się:
• w jaki sposób zastosować Generator Tabel;
• w jaki sposób zaimportować wzorzec raportu z pliku;
• w jaki sposób nadać uprawnienia do raportu;
• oraz jakie wzorce raportów udostępnia KAMSOFT.

Wejdź na stronę https://bit.ly/3TJezIj lub zeskanuj kod.

https://bit.ly/3v0FEvZ
https://bit.ly/3TJezIj
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Poczucie bezpieczeństwa pacjentów (cz. II). 
Zagrożenie przestępczością
o aspektach indywidualnych i społecznych, 
które mogą wzmacniać lub znosić lęki oraz 
obawy przed wystąpieniem sytuacji zagrażają-
cych życiu i zdrowiu.

dr hab. rOBert SOchA 
Prof. w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu

dr CeZARY ToMICZeK 
Prezes Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie

Jak wskazano w pierwszym artykule opublikowanym 
w nr 7 czasopisma OSOZ, na bezpieczeństwo pacjen-
ta patrzy się zazwyczaj przez pryzmat braku możliwej 
do uniknięcia szkody dla pacjenta podczas realizowa-

cykl pod patronatem Stowarzyszenia  
Menedżerów opieki Zdrowotnej StoMoZ

nego procesu opieki zdrowotnej i zmniejszenia ryzyka 
niepotrzebnej szkody związanej z opieką zdrowotną do 
akceptowalnego minimum.

Mając na uwadze fakt, że w placówkach medycz-
nych przestępczość ukierunkowana na pacjenta, zwłasz-
cza w kategorii kradzieży cudzej rzeczy, jest wciąż trud-
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nym do rozwiązania problemem, autorzy zdecydowali 
się z na zwrócenie uwagi na poczucie bezpieczeństwa 
pacjenta w kontekście ewentualnego stania się ofia-
rą przestępstwa podczas realizowanego procesu opie-
ki zdrowotnej w podmiocie leczniczym, gdyż problem 
lęku przed przestępczością należy zaliczyć do ważniej-
szych czynników zakłócających funkcjonowanie jed-
nostki. Stąd też w tej części zostaną zasygnalizowane 
ogólne kwestie w obszarze lęku przed przestępczoś-
cią, stanowiące podwaliny do dalszych rozważań doty-
czących poziomu i poczucia bezpieczeństwa pacjentów 
w podmiotach leczniczych.

W polskiej kryminologii dla określenia „poczucia 
bezpieczeństwa” występuje pojęcie „lęk przed przestęp-
czością”, które jest często używane zamiennie z poję-
ciem „strach przed przestępczością”. Strach przed prze-
stępczością można traktować jako sumę trzech składni-
ków: afektywnego (emocjonalnego), określanego jako 
subiektywne poczucie bezpieczeństwa lub niebezpie-
czeństwa i strachu przed wiktymizacją; kognitywnego, 
będącego oceną rozwoju przestępczości oraz prawdo-
podobieństwa wiktymizacji; oraz konatywnego, defi-
niowanego przez przedsiębrane przez jednostki środki 
ostrożności w celu zabezpieczenia się przed wiktymiza-
cją lub w celu jej uniknięcia. Środki ostrożności można 
z kolei podzielić na środki obronne (np. zamki i alarmy) 
i środki uchylania się (np. unikanie pewnych miejsc, sy-
tuacji, kontaktów, ocenianych jako niebezpieczne).

Pierwsze użycie i zwrócenie uwagi na pojęcie lęku 
przed przestępczością (fear of crime) miało miejsce 
w drugiej połowie lat 60. XX wieku w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej. W 1967 roku powoła-
no Prezydencką Komisję Organów Ścigania i Wymiaru 
Sprawiedliwości, w związku z pojawieniem się w społe-
czeństwie niepokoju dotyczącego przestępczości. Celem 
Komisji była koncentracja na tym niepokoju, a w kon-
sekwencji zbadanie aspektów przestępczości, które ten 
niepokój wywołują, ocena jego wpływu na codzienne 
życie Amerykanów oraz określenie kierunków działania 
w celu jego ograniczenia. Komisja przeprowadziła trzy 
sondażowe badania przestępczości, które stanowią źród-
ło amerykańskiego Narodowego Badania Przestępczo-
ści (National Crime Survey) prowadzonego regularnie 
do dnia dzisiejszego. Raport z pierwszego, pilotażowego 
badania zawierał rozdział zatytułowany lęk przed prze-
stępczością, który prezentował odpowiedzi na pięć py-
tań składających się na tzw. „indeks niepokoju” (index 
of anxiety). Już pierwsze badanie potwierdziło, że po-
ziom lęku przed przestępczością nie odzwierciedla za-
grożenia mierzonego oficjalnymi statystykami przestęp-
czości i sugerowało, że niepokoje obywateli nie mają 
podstawy w doświadczeniach wiktymizacyjnych.

W Polsce poziom poczucia bezpieczeństwa (poziom 
lęku przed przestępczością) stanowił przedmiot wie-
lu opracowań i analiz naukowych. Jedne z pierwszych 
i najpełniejszych ich prezentacji można znaleźć w Atla-
sie Przestępczości 4, w którym zostały przedstawione 
wyniki kolejnych edycji polskiego badania Internatio-
nal Crime Victims Survey (ICVS) i pierwszych etapów 

Polskiego Badania Przestępczości (PBP). Natomiast ba-
dania dotyczące determinantów poczucia bezpieczeń-
stwa (lęku przed przestępczością) mają w Polsce znacz-
nie krótszą historię. Analizę, na danych zgromadzonych 
w ramach drugiej edycji ICVS, przeprowadził A. Sie-
maszko, który jako zmienną zależną wykorzystał in-
deks lęku przed przestępczością, na który składały się 
trzy pytania. Badania wykazały, że na odczuwanie lęku 
wpływają: płeć (bycie kobietą), liczba przestępstw, któ-
rych badany był ofiarą, odczucie braku patroli policyj-
nych w miejscu zamieszkania, odczucie braku wzajem-
nej sąsiedzkiej pomocy, wykształcenie oraz prowadze-
nie towarzyskiego stylu życia.

Inne polskie badanie ukierunkowane na znalezienie 
przyczyn braku poczucia bezpieczeństwa zostało prze-
prowadzone wśród mieszkańców Krakowa w ramach 
projektu InSec. Opinie określane w ramach tego pro-
jektu jako strach przed przestępczością różnicowały ta-
kie zmienne jak: wiek, płeć, czy tzw. klasa społeczna 
i zasoby osobiste, rozumiane jako stopień optymizmu 
życiowego.

A. Gruszczyńska problem lęku przed przestępczoś-
cią zalicza z kolei do ważniejszych czynników, które za-
kłócają funkcjonowanie jednostki w codziennym życiu. 
W jej opinii istotną rolę w jego generowaniu odgrywają 
media. Uważa ona, że kobiety najbardziej obawiają się 
przestępstw seksualnych, a towarzyszący temu lęk jest 
przenoszony na inne rodzaje przestępstw. Prezentowa-
ne przez A. Gruszczyńską wyniki badań znajdują wy-
raz w kryminologii feministycznej, która zwraca uwagę 
na różnice w obrazie lęku przed przestępczością u ko-
biet i u mężczyzn.

Na lęk przed przestępczością można spojrzeć z trzech 
perspektyw: wiktymizacyjnej, kontroli społecznej oraz 
problemu społecznego. Perspektywa wiktymizacyjna 
dotyczy sfery indywidualnej jednostki, gdyż poczucie 
bezpieczeństwa jest rezultatem osobistych doświadczeń, 
tzn. osoba wiktymizowana przyjmuje niższy poziom 
bezpieczeństwa niż osoba bez takich doświadczeń. Istot-
nymi czynnikami na poziomie indywidualnym, wpływa-
jącymi na odczuwanie bezpieczeństwa mogą być także 
takie cechy jak: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce za-
mieszkania, jak również ocena pracy policji i wymiaru 
sprawiedliwości, poziom świadomości zagrożenia, itd.

Perspektywa kontroli społecznej oparta jest o małe 
grupy społeczne, gdyż na poczucie bezpieczeństwa ma 
wpływ rozpad poczucia więzi i wspólnoty oraz załama-
nie się nieformalnej kontroli społecznej w najbliższym 
otoczeniu. Występowanie zjawisk niebędących prze-
stępstwami, ale postrzeganych jako potencjalnie nie-
bezpieczne, np. zniszczone budynki, osoby spożywa-
jące alkohol, mogą powodować przekonanie, że okoli-
ca jest zagrożona przestępczością. Z kolei perspektywę 
problemu społecznego można wyjaśnić na płaszczyź-
nie dużych struktur społecznych, gdyż poczucie bezpie-
czeństwa, a raczej brak owego poczucia może być kre-
owany przez środki masowego przekazu, czy inne pod-
mioty, pomimo braku realnego zagrożenia.

Poziom lęku przed przestępczością może być zatem 
zależny od wielu czynników, zarówno od tych leżących 
po stronie jednostki, jak i od innych czynników obiek-
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tywnych, niezależnych bezpośrednio od sytuacji jed-
nostki. Stąd też, można go rozpatrywać, m.in. „w ukła-
dzie relacji miedzy trzema znajdującymi się w procesie 
ciągłych przekształceń́ elementami: społeczeństwem, 
instytucjami zajmującymi się ochrona bezpieczeństwa 
oraz poziomem zagrożenia przestępczością.

Podsumowując można przyjąć, że na poczucie bez-
pieczeństwa jednostki w kontekście przestępczości 
wpływają takie czynniki jak m.in.:
− realny poziom przestępczości i jego subiektywna oce-

na,
− występowanie problemów społecznych i subiektyw-

ne ich postrzeganie,
− subiektywna ocena ryzyka wiktymizacji i możliwości 

jego kontroli,
− bezpośrednia i pośrednia wiktymizacja,
− wyobrażenia na temat przestępczości, kształtowane 

przez informacje przekazywane w środkach masowej 
komunikacji i w rozmowach potocznych.

Na koniec podkreślić należy, że pojęcie lęku przed 
przestępczością niesie za sobą większy zakres nega-
tywnych skojarzeń, sugerując fakt przeżywania emocji, 
a nie pewien sposób postrzegania rzeczywistości. Stąd 

też na potrzeby prowadzonych badań, których efektem 
jest m.in. prezentowany cykl artykułów, przyjęto poję-
cie poczucie bezpieczeństwa.

W placówkach medycznych wciąż trudnym do roz-
wiązania problemem jest przestępczość, zwłaszcza 
w kategorii kradzieży cudzej rzeczy. Oddzielną katego-
rią zdarzeń, które wprawdzie nie stanowią czynów bez-
pośrednio godzących w pacjenta, lecz mogą wywołać 
przekonanie o występowaniu niebezpieczeństwa, są za-
wiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu o charakterze 
terrorystycznym (fałszywe alarmy bombowe) lub prze-
syłanie podejrzanych przesyłek zawierających materia-
ły przypominające niebezpieczne substancje lub atrapy 
ładunków wybuchowych.

Przy czym skutkiem takich przestępczych działań 
może być zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów 
związane z koniecznością ewakuacji szpitali. Mając na 
uwadze powyższe, w tej części cyklu zostały zasygnali-
zowane ogólne kwestie dotyczące lęku przed przestęp-
czością, którego przedstawienie istoty jest niezbędne 
do dalszych rozważań dotyczących poziomu i poczucia 
bezpieczeństwa pacjentów w podmiotach leczniczych, 
o czym będzie szerzej w kolejnych artykułach z serii 
„Poczucie bezpieczeństwa pacjentów”. 

»�Poczucie�bezpie-
czeństwa�może�być�
kreowane�przez�środki�
masowego�przekazu,�
pomimo�braku�realne-
go�zagrożenia.�«
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Wojna w Ukrainie trwa już ponad pół roku. gościmy 
w Polsce – według różnych szacunków – nawet 2 do 
3 milionów obywateli zza naszej wschodniej granicy. 
Z czego ponad 1,3 mln (dane na dzień 22.08.2022) 
mają status cudzoziemca według spec ustawy. Czy 
tak duża grupa osób – mających przecież uprawnienia 
do korzystania z polskiej służby zdrowia – wpłynęła na 
zmianę wielkości rynku aptecznego?

lionach osób. Czy taka skala przekłada się na wskaźni-
ki sprzedaży aptecznej?

W firmie analityczno-badawczej PEX PharmaSeque-
nce zaprojektowano badanie, którego wyniki mogą po-
służyć do wnioskowania w omawianym temacie. Wy-
brano kilka dużych miast oraz miasta przygraniczne 
(z Ukrainą) i zbadano wielkość sprzedaży dla różnych 
grup produktów. Grupy badane wybrane zostały w taki 
sposób, aby „pasowały” do profilu uchodźców. Rezul-
taty analiz są widoczne na rysunkach.

W analizie porównaliśmy ilość sprzedaży w każdym 
z miesięcy pierwszego półrocza 2022 w wybranych 
miastach do średniej apteki w Polsce. Średnia wartość 
sprzedaży równa jest 1, czyli jeżeli wynik w danym mie-
siącu dla danego miasta wynosi 1,2 to jest o 20% więk-
szy od średniego w Polsce.

Wyniki dla wybranych kategorii: antybiotyki pedia-
tryczne, antykoncepcja i preparaty OTC wykrztuśne są 
dyskusyjne – 10–15% różnicy między okresem sprzed 
wojny i w trakcie jej trwania można uznać za duży skok, 
ale trudno zmierzyć wpływ netto sezonu przeziębień 
i specyfiki lokalizacji. Wpływ na pewno jest, ale nie jest 
on tak znaczący jak przewidywano. Ponad 70% uchodź-
ców mieszka przecież w dużych miastach.

Co nas zatem czeka? Bardzo wiele zależy od roz-
woju sytuacji migracyjnej. Zakończenie wojny może 
oznaczać nie tylko powroty na Ukrainę, ale łączenie się 

FEL IE TON

Wpływ uchodźców z Ukrainy  
na wielkość rynku aptecznego

dr JARoSŁAW FRąCKoWIAK 
prezes PeX PharmaSequence

Rozważania warto zacząć od dość oczywistego stwier-
dzenia: mamy do czynienia nie z „miniaturą demogra-
ficzno-społeczną” Ukraińców, ale specyficzną grupą lu-
dzi uciekających przed skutkami wojny. Gościmy głów-
nie kobiety, dzieci, wśród nich są też – ale nie jest to 
znaczący odsetek – osoby starsze. Taka struktura spo-
łeczna determinuje potencjał korzystania ze służby 
zdrowia. Mowa o osobach raczej młodych, zatem tak-
że najczęściej cieszących się dobrym stanem zdrowia. 
Ale nadal mówimy nawet nie o setkach tysięcy, ale mi-
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rodzin w Polsce. Według badań publikowanych w me-
diach, nawet 30% Ukraińców zamierza u nas zostać na 
dłużej lub na stałe. Jeśli tak się stanie, to wpływ tego 
zjawiska na rynek farmaceutyczny będzie na pewno wi-
doczny. Już teraz zmagamy się z wyzwaniem braku do-
kumentacji medycznej w przypadku konieczności kon-
tynuacji refundowanej kontynuacji terapii chorób prze-
wlekłych diagnozowanych w Ukrainie. Ilość takich 

przypadków będzie tylko rosła. A w efekcie będzie też 
rósł rynek farmaceutyczny. 

*Dane i informacje wykorzystane w artykule opracowane na pod-
stawie analiz z reprezentatywnego panelu PEX PharmaSequence 
umożliwiającego – aptekom i sieciom, członkom Aptecznego Ban-
ku Danych – dostęp do szczegółowych analiz.

Adres do autora: jaroslaw.frackowiak@pexps.pl

ANTYBIOTYKI�W�FORMACH�PEDIATRYCZNYCH�(J01,�POSTAĆ�1�–�DOUSTNE�PŁYNNE)
sprzedaż�średnio�na�aptekę�w�relacji�do�średniej�apteki�w�Polsce

ANTYKONCEPCJA�DOUSTNA�(G03A)
sprzedaż�średnio�na�aptekę�w�relacji�do�średniej�apteki�w�Polsce

OTC�PEX�3�–�PREPARATY�WYKRZTUŚNE
sprzedaż�średnio�na�aptekę�w�relacji�do�średniej�apteki�w�Polsce
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top 10 firm farmaceutycznych oraz 10 top total Brand dla wybranych segmentów rynku (pod względem sprzedaży w danym miesiącu 
w cenach detalicznych do pacjenta, pojęcie total brand oznacza sumę wszystkich prezentacji/SKU danego produktu występujących pod 
daną nazwą – np. różne dawki tego samego leku itd.). obrazowane komentarzem i strzałkami zmiany w rankingu między miesiącami do-
tyczą pierwszych 10-ciu miejsc. Autorem rankingów jest PEX PharmaSequence (wszystkie dane na podstawie reprezentatywnego pane-
lu aptek/sieci ABD PEX PharmaSequence).

Więcej danych?
Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani bardziej szczegółowymi raportami i/lub zakupem raportów-rankingów,  
prosimy o kontakt: solutions_by_pex@pexps.pl 

Rankingi PEX. Firmy i produkty w lipcu 2022

Miejsce  
w  

rankingu

Ranking firm farmaceutycznych  
pod względem wartości sprzedaży  

aptecznej do pacjenta  
w lipcu 2022

Zmiana  
w stosunku do  
poprzedniego  

miesiąca

LEKI NA RECEPTĘ
1 POLPHARMA 
2 ADAMED 
3 KRKA 
4 TEVA 
5 BAYER 
6 BAUSCH HEALTH 
7 NOVO NORDISK 
8 SANOFI 
9 BERLIN-CHEMIE 

10 BOEHRINGER INGELHEIM 

LEKI OTC
1 POLPHARMA 
2 USP ZDROWIE 
3 GLAXOSMITHKLINE 
4 OPELLA HEALTHCARE 
5 HASCO - LEK 
6 AFLOFARM 
7 TEVA 
8 BERLIN-CHEMIE 
9 SANDOZ 

10 RECKITT BENCKISER 

SUPLEMENTY DIETY
1 AFLOFARM 
2 NUTRICIA 
3 USP ZDROWIE 
4 N.P.ZDROVIT 
5 SYNOPTIS 
6 OLIMP LABS 
7 POLPHARMA 
8 OLEOFARM 
9 POLSKI LEK 

10 ADAMED 

KOSMETYKI
1 L’OREAL 
2 IRENA ERIS 
3 AFLOFARM 
4 PERRIGO 
5 ZIAJA 
6 PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 
7 PIERRE FABRE 
8 NAOS 
9 POLPHARMA 

10 BIOGENED 

Miejsce  
w  

rankingu

Ranking total brandów  
pod względem wartości sprzedaży  

aptecznej do pacjenta  
w lipcu 2022

Zmiana  
w stosunku do  
poprzedniego  

miesiąca

LEKI NA RECEPTĘ
1 XARELTO 
2 NEOPARIN 
3 ELIQUIS 
4 PRADAXA 
5 JARDIANCE 
6 TRULICITY 
7 CLEXANE 
8 OZEMPIC 
9 BISOCARD 

10 SAXENDA 

LEKI OTC
1 IBUPROM 
2 MAGNE-B� 
3 APAP 
4 VOLTAREN 
5 ESSENTIALE 
6 OCTENISEPT 
7 NO-SPA 
8 NUROFEN 
9 IBUM 

10 ACARD 

SUPLEMENTY DIETY
1 BEBILON 
2 ZDROVIT 
3 ŚWIAT ZDROWIA 
4 NUTRIDRINK 
5 NEOCATE 
6 DICOFLOR 
7 SANPROBI 
8 NEOMAG 
9 NATURELL 

10 NUTRAMIGEN 

KOSMETYKI
1 VICHY 
2 PHARMACERIS 
3 ZIAJA 
4 LA ROCHE 
5 CERAVE 
6 BIODERMA 
7 AVENE 
8 EMOLIUM 
9 DERMEDIC 

10 ELUDRIL 

r ANkINgI PE X

mailto:solutions_by_pex@pexps.pl
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Koszty leczenia

cZerWIec lIPIec
92 894 zł 92 879 zł

–15 zł

* wszystkie dane w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

OGÓŁEM GRYPA�I�PRZEZIĘBIENIE ALERGIA

ZmIANA mIESIĘCZNA W liPcu 2022 W oDNIESIENIU Do CZERWCA

tREnD RocZnY – PoRÓWNANIE RoKU 2022 I 2021

liPiEc – WoJEWÓDZTWA o NAJNIŻSZYCH I NAJWYŻSZYCH KoSZTACH

Warmińsko-mazurskie   78 305 zł 
Podkarpackie   78 965 zł 
opolskie   80 102 zł

Świętokrzyskie   4 967 zł 
Podkarpackie   5 095 zł 
Podlaskie   5 215 zł

Podkarpackie   656 zł 
opolskie   693 zł 
Podlaskie   705 zł

Zachodniopomorskie   103 099 zł 
Pomorskie   104 079 zł 
mazowieckie   105 672 zł

Zachodniopomorskie   7 404 zł 
mazowieckie   7 750 zł 
Pomorskie   8 251 zł

mazowieckie   976 zł 
Zachodniopomorskie   1 015 zł 
Pomorskie   1 142 zł

Rok 2022 – WoJEWÓDZTWA o NAJNIŻSZYCH I NAJWYŻSZYCH KoSZTACH

Warmińsko-mazurskie   962 088 zł 
opolskie   997 208 zł 
Podkarpackie   1 007 425 zł

Warmińsko-mazurskie   99 845 zł 
Podlaskie   100 408 zł 
Świętokrzyskie   101 216 zł

mazowieckie   976 zł 
Zachodniopomorskie   1 015 zł 
Pomorskie   1 142 zł

Zachodniopomorskie   1 252 986 zł 
Wielkopolskie   1 311 751 zł 
mazowieckie   1 346 003 zł

Pomorskie   128 916 zł 
Wielkopolskie   139 057 zł 
mazowieckie   144 314 zł

małopolskie   10 022 zł 
Pomorskie   10 666 zł 
mazowieckie   10 733 zł

liPiEc – WoJEWÓDZTWA Z NAJmoCNIEJSZYmI SPADK AmI I WZRoSTAmI KoSZTÓW

mazowieckie   -2 241 zł 
Łódzkie   -1 676 zł 
Wielkopolskie   -1 233 zł

mazowieckie   -1 327 zł 
Łódzkie   -1 223 zł 
Wielkopolskie   -1 183 zł

mazowieckie   -519 zł 
Pomorskie   -435 zł 
Zachodniopomorskie   -431 zł

opolskie   1 283 zł 
Warmińsko-mazurskie   1 685 zł 
Świętokrzyskie   2 133 zł

Brak wzrostów kosztów Brak wzrostów kosztów

ZEStaWiEniE – KoSZTY W lIPCU W oSTATNICH lATACH

–0,02%

cZerWIec lIPIec
7279 zł 6474 zł

–806 zł –11,07%

cZerWIec lIPIec
1219 zł 867 zł

–351 zł –28,82%

2021 2022
1 062 482  zł 1 194 146  zł

131 664 zł 12,39%

2021 2022
96 189  zł 116 946  zł

20 757 zł 21,58%

2021 2022
 8 138 zł  9 564 zł

1425 zł 17,51%
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» �Od�czerwca�do�lipca�
koszty�leczenia�prawie�
się�nie�zmieniały�
i�nadal�były�wysokie.�«

 dane bieżące   prognoza

ko
sz

ty
, t

ys
. z

ł

ogÓlNE KoSZTY lECZENIA (ZAKUP ŚRoDKÓW fARmACEUTYCZNYCH) PRZYPADAJąCE NA 1000 mIESZK AŃCÓW

STYCZEŃ   LUTY   MARZEC   

KWIECIEŃ   MAJ   CZERWIEC   

LIPIEC   SIERPIEŃ   prognoza WRZESIEŃ   prognoza

PAŹDZIERNIK   prognoza LISTOPAD   prognoza GRUDZIEŃ   prognoza

max
128 805

mediana
94 424

min
75 740
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 dane bieżące   prognoza

ko
sz

ty
, t

ys
. z

ł

»  Od�września�rozpoczął�
się�sezon�wysokich�
kosztów�leczenia�grypy�
i�przeziębienia.�«

STYCZEŃ LUTY   MARZEC   

KWIECIEŃ   MAJ   CZERWIEC   

LIPIEC   SIERPIEŃ   prognoza WRZESIEŃ   prognoza

PAŹDZIERNIK   prognoza LISTOPAD   prognoza GRUDZIEŃ   prognoza

max
16 472

mediana
9738

min
4594

KoSZTY gRYPY I PRZEZIĘBIENIA (ZAKUP ŚRoDKÓW fARmACEUTYCZNYCH) PRZYPADAJąCE NA 1000 mIESZK AŃCÓW
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 dane bieżące   prognoza

ko
sz

ty
, t

ys
. z

ł »  Lipiec�był�prawdo-
podobnie�ostatnim�
miesiącem�o�wy-
sokich�kosztach�
leczenia�alergii.�«

STYCZEŃ LUTY   MARZEC   

KWIECIEŃ   MAJ   CZERWIEC   

LIPIEC   SIERPIEŃ   prognoza WRZESIEŃ   prognoza

PAŹDZIERNIK   prognoza LISTOPAD   prognoza GRUDZIEŃ   prognoza

max
1592

mediana
604

min
320

KoSZTY AlERgII (ZAKUP ŚRoDKÓW fARmACEUTYCZNYCH) PRZYPADAJąCE NA 1000 mIESZK AŃCÓW
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Struktura dystrybucji leków
LIPIEC�2022�|�WARTOŚCI�STATYSTYCZNE�I�TRENDY�W�STOSUNKU�DO�CZERWCA

Październik to początek okresu zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych, 
co widać także po wzroście wartości sprzedaży w statystycznej aptece. W tym okresie 
w aptekach zaczynają dominować produkty na przeziębienie i grypę. Według obliczo-
nych prognoz, średni obrót apteki w październiku wyniesie 279 tys. zł.

CENA OPAKOWANIA LEKU

25,76 zł
0,10 zł

MARŻA APTECZNA

24,88%
–0,42%

OBRÓT W APTECE

273 tys. zł
0,5 tys. zł

LICZBA PACJENTÓW

4020
–10

SPRZEDAŻ NA PACJENTA

67,91 zł
0,29 zł

POZIOM REFUNDACJI

23,02%
–0,03%

SPRZEDAŻ WEDŁUG 
STATUSU LEKU

PROGNOZA NA

październik

RX 55,42%

OTC 22,97%
suplemenTy 8,94%

Inne 12,67%

Obrót statystycznej apteki w lipcu 2022 
roku wyniósł 273 tys. zł. W porów-
naniu z czerwcem 2022 roku był o 0,5 
tys. zł wyższy (+0,2%). Jednocześnie 
był o 26,5 tys. zł wyższy (+10,8%) niż 
w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Wartość rynku farmaceutycznego osiąg-
nęła poziom 3,547 mld zł. Oznacza to 
spadek o 0,6 mln zł (–0,02%) w stosun-
ku do czerwca 2022 roku oraz wzrost 
o 273,5 mln zł (+8,4%) w stosunku do 
lipca 2021 roku. Udział refundacji sta-
nowił 23,02% (–0,03 p.p. w porówna-
niu z czerwcem 2022) obrotu apteczne-
go i wyniósł 816,4 mln zł (–0,1%).

Obrót w statystycznej aptece w 2022 
roku wyniesie 3 400 tys. zł. Oznacza to 
wzrost średniego obrotu w stosunku do 
minionego roku o 11,2% (+343,5 tys. 
zł) oraz wzrost o 23,9% (+ 631 tys. zł) 

w stosunku do 2020 roku. Rynek far-
maceutyczny osiągnie wartość 44,2 mld 
zł. To odpowiednio o 3,6 mld zł więcej 
(+9,0%) niż w 2021 roku oraz o 6,5 mld 
zł więcej (+17,2%) niż w 2020 roku. 
Wartość refundacji wyniesie 10 mld zł, 
co będzie stanowiło 22,63% całkowite-
go obrotu aptecznego.

W lipcu sprzedaż w podstawowych 
kategoriach sprzedażowych kształtowa-
ła się następująco: średni obrót aptecz-
ny wypracowany ze sprzedaży leków re-
fundowanych wyniósł 82,9 tys. zł, leków 
wydawanych na recepty pełnopłatne – 
71,1 tys. zł, a produktów sprzedawanych 
bez recepty – 116,4 tys. zł. W porówna-
niu z czerwcem 2022 roku, w jednej ka-
tegorii – sprzedaż odręczna – zanotowa-
liśmy wzrost wartości sprzedaży (+1,0%, 
+1,2 tys.). W pozostałych przypadkach 

zanotowaliśmy spadek wartości sprze-
daży: w przypadku recept pełnopłatnych 
spadek ten wyniósł 0,84 tys. zł (–1,2%), 
dla recept refundowanych – 0,06 tys. zł 
(–0,1%). Wartość rynku farmaceutyczne-
go wypracowana ze sprzedaży leków re-
fundowanych wyniosła 1 076 mln zł, le-
ków wydawanych na recepty pełnopłat-
ne – 923 mln zł, a sprzedaży produktów 
OTC – 1,511 mld zł.

Dniem tygodnia charakteryzującym 
się największym średnim obrotem ap-
tecznym był piątek (11 333 zł), nato-
miast dniem roboczym o najniższym 
średnim obrocie aptecznym – czwartek 
(10 962 zł). Rozrzut pomiędzy tymi war-
tościami wynosił 371 zł.

W lipcu 2022 roku w stosunku do 
czerwca 2022 roku największy wzrost 
wartości sprzedaży zanotowaliśmy w na-
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Rys. 1. Wielkość obrotu statystycznej apteki w poszczególnych dniach lipca (porównanie do 
ubiegłego roku)

Rys. 2. Wielkość obrotu statystycznej apteki w poszczególnych dniach lipca – podział na dni 
tygodnia (porównanie do ubiegłego roku)

 lipiec 2022   lipiec 2021

 lipiec 2022   lipiec 2021

Rys. 3. Podział sprzedaży aptecznej na kategorie – % wartości sprzedaży

10,5% centralny układ nerwowy

3,89% dermatologia

1,04% endokrynologia – hormony,
bez horm. płciowych

5,76% krew i układ krwiotwórczy

1,41% leki onkologiczne
i immunomodulacyjne

0,32% leki przeciwpasożytnicze,
owadobójcze i repelenty

2,96% leki przeciwzakaźne

1,97% narządy zmysłów

14,95% przewód pokarm. i metabolizm

układ mięśniowo-szkieletowy 5,76%

układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe

4,73%

układ oddechowy 8,15%

układ
sercowo-

-naczyniowy

11,79%

varia 10,91%

nieokreślona 15,85%

stępujących kategoriach: produkty na 
przewód pokarmowy i metabolizm oraz 
układ moczowy. Największy spadek war-
tości sprzedaży zanotowaliśmy w przy-
padku produktów na układ oddechowy 
oraz produkty na narządy zmysłu.

Największe zmiany w udziale po-
szczególnych grup terapeutycznych za-
obserwowano w przypadku produk-
tów na przewód pokarmowy i metabo-
lizm, układ oddechowy oraz produkty 
na centralny układ nerwowy. Najwięk-
szy udział w wartości sprzedaży należy 
do grupy produktów na przewód pokar-
mowy i metabolizm.

W lipcu średnia marża apteczna wy-
niosła 24,88%. To o 0,42 p.p. mniej niż 
w czerwcu 2022 roku oraz o 0,39 p.p. 
więcej niż w lipcu 2021 roku. Marża 
w podstawowych kategoriach sprzeda-
żowych kształtowała się następująco: dla 
leków refundowanych wyniosła 17,71% 
(–0,32 p.p. w stosunku do czerwca 2022), 
dla leków wydawanych na recepty pełno-
płatne – 21,32% (–1,87 p.p. w stosunku 
do czerwca 2022), natomiast dla produk-
tów OTC – 29,78% (+0,17 p.p. w stosun-
ku do czerwca 2022 roku).

W 2022 roku marża apteczna wynie-
sie 25,17%. Będzie ona o 0,2 p.p. wyż-
sza w stosunku do 2021 roku oraz o 0,31 
p.p. wyższa niż w 2020 roku. Dla leków 
refundowanych średnia marża apteczna 
wyniesie 18,20% (–0,24 p.p. w stosunku 
do 2021 roku), dla leków wydawanych 
na recepty pełnopłatne – 22,07% (–0,57 
p.p. w stosunku do 2021 roku), a dla pro-
duktów OTC – 29,36% (+0,20 p.p. w sto-
sunku do 2021 roku).

Średnia cena za opakowanie leku 
w lipcu 2022 roku wyniosła 25,76 zł. 
Cena ta w porównaniu do czerwca 2022 
roku wzrosła o 10 groszy. Porównując 
ją do ceny z lipca 2021 obserwujemy 
wzrost ceny o 1,79 zł. W przypadku le-
ków refundowanych średnia cena opako-
wania w stosunku do czerwca 2022 wzro-
sła (+0,5%) i wyniosła 30,76 zł w przy-
padku leków na recepty pełnopłatne cena 
w lipcu wyniosła 33,94 zł (+0,57 zł), zaś 
w przypadku sprzedaży odręcznej śred-
nia cena wyniosła 20,23 zł (+0,03 zł).

W lipcu statystyczną aptekę odwie-
dziło 4020 pacjentów (spadek o 10-ciu 
pacjentów w stosunku do czerwca). 3270 
osób zakupiło produkty OTC, 830 – leki 
refundowane, oraz 870 – leki wydawa-
ne na recepty pełnopłatne. Największy 
ruch w statystycznej aptece panował 
w drugim tygodniu miesiąca, tj. pomię-
dzy 8 a 14 lipca. Wówczas w statystycz-
nej aptece zanotowano 955 osób. Kolej-
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Rys. 4. Poziom marży aptecznej (%) w latach 2008–2022

Rys. 5. Podział średniej ceny leku (w zł) na zapłatę pacjenta i dopłatę refundacyjną w latach 2021–2022

Rys. 6. Podział średniej ceny pozycji sprzedanej na receptę refundowaną (w zł), na zapłatę pacjenta i dopłatę refundacyjną w latach 2021–2022

Rys. 7. Liczba pacjentów w statystycznej aptece w ciągu miesiąca w latach 2008–2022

 zapłata pacjenta      refundacja

 zapłata pacjenta      refundacja
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nym w rankingu tygodniem był 1–7 lip-
ca (935 osób), 22–28 lipca (915 osób), 
15–21 lipca (910 osoby). Najwięcej pa-
cjentów zarejestrowano w aptece w go-
dzinach 10.00–12.00.

Statystyczny pacjent podczas jednej 
wizyty w aptece zakupił produkty o łącz-
nej wartości 67,91 zł. To o 0,29 zł więcej 
niż w minionym miesiącu oraz o 4,21 zł 
więcej niż w analogicznym okresie roku 
2021. Z kwoty tej 52,28 zł zapłacił pa-
cjent, a 15,63 zł dopłacił refundator. War-
tość refundacji w porównaniu z czerwcem 
wzrosła o 0,3% (+0,05 zł). W tym samym 
okresie wartość zapłaty pacjenta wzrosła 
o 0,5% (+0,24 zł). Dla leków refundowa-
nych wartość koszyka statystycznego pa-
cjenta wyniosła 99,83 zł (z czego 25,57 zł 
to zapłata pacjenta, a 74,25 zł – wartość 
refundacji), dla leków wydawanych na 
recepty pełnopłatne – 81,67 zł, a dla pro-
duktów OTC – 35,58 zł.

W 2022 roku wartość koszy-
ka statystycznego pacjenta wyniesie 
67,86 zł. Z kwoty tej 52,50 zł zapłaci pa-
cjent, a 15,36 zł dopłaci refundator. W po-
dziale na podstawowe kategorie sprzeda-
żowe, wartość sprzedaży na pacjenta bę-
dzie kształtowała się następująco: dla 
leków sprzedawanych na recepty peł-
nopłatne wyniesie 77,88 zł, produktów 
OTC – 35,99 zł, a leków refundowanych 
– 95,47 zł (z czego 28,36 zł to zapłata pa-
cjenta, a 67,11 zł wartość refundacji). 

Rys. 8. Liczba pacjentów w statystycznej aptece w rozbiciu na przedziały godzinowe w dniu po-
wszednim w lipcu

Rys. 9. Liczba pacjentów w statystycznej aptece w poszczególnych dniach lipca (porównanie do 
ubiegłego roku)

Rys. 10. Liczba pacjentów w statystycznej aptece w poszczególnych tygodniach lipca (porównanie 
do ubiegłego roku)

Tab. 1. Sprzedaż produktów w statystycznej aptece wg. statusu produktu

Wg. statusu leku w bazie BLoZ
Wartość sprzedaży w statystycznej aptece (PLN) Udział w całkowitej wartości sprzedaży aptecznej

lipiec 2022 lipiec 2021 lipiec 2022 lipiec 2021

Lek - RX 151 295 137 317 55,42% 55,71%

Lek - oTC 62 702 55 846 22,97% 22,66%

Suplement diety lub dietetyczny środek spożywczy 24 418 22 042 8,94% 8,94%

Pozostałe 34 585 31 295 12,67% 12,70%

 lipiec 2022   lipiec 2021

 lipiec 2022   lipiec 2021

» ��W�lipcu�statystycz-
ną�aptekę�odwiedzi-
ło�4020�pacjentów,�
o�10�pacjentów�
mniej�w�stosunku�
do�czerwca.�«
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Rys. 11. Prognoza miesięcznych obrotów statystycznej apteki

Wartości w cenach 
detalicznych brutto

obrót 2022:  
3 400 tys. zł
Zmiana obrotu:  
wzrost 10 do 12%

Tab. 2. opis stanu statystycznej apteki w formie skróconego biuletynu informacyjnego za lipiec 2022

lipiec 
2022

zmiana w stosunku do (%) zmiana w stosunku do (liczbowo)

czerwca 
2022

stycznia 
2022

lipca 
2021

czerwca 
2022

stycznia 
2022

lipca 
2021

obrót całkowity  
(w tys. zł)

statystyczna apteka 273,0 0,2% -1,6% 10,8% 0,50 -4,50 26,50
cały rynek apteczny 3 547 089 0,0% -2,5% 8,4% -588,50 -91 768,50 273 569,00

recepty refundowane 
(w tys. zł)

statystyczna apteka 82,9 -0,1% 7,4% 3,6% -0,06 5,70 2,91
cały rynek apteczny 1 076 551 -0,3% 6,4% 1,4% -2 998,50 64 768,04 14 921,58

recepty pełnopłatne 
(w tys. zł)

statystyczna apteka 71,1 -1,2% 6,2% 12,6% -0,84 4,14 7,96
cały rynek apteczny 923 179 -1,4% 5,2% 10,2% -12 770,29 45 787,81 85 250,48

sprzedaż odręczna 
(w tys. zł)

statystyczna apteka 116,4 1,0% -11,1% 14,9% 1,17 -14,58 15,08
cały rynek apteczny 1 511 852 0,8% -11,9% 12,4% 12 219,92 -205 150,62 166 880,65

wartość refundacji 
(w tys. zł)

statystyczna apteka 62,8 0,1% 7,8% 4,3% 0,04 4,53 2,61
cały rynek apteczny 816 408 -0,1% 6,8% 2,1% -1 066,23 51 840,62 16 680,99

udział refundacji
w całkowitym obrocie 23,02% -0,1% 9,5% -5,8% 0,00 0,02 -0,01
w sprzedaży refundowanej 74,38% 0,0% 0,5% 0,5% 0,00 0,00 0,00

średnia cena  
opakowania

ogółem  25,76 zł 0,4% 5,9% 7,5% 0,10 1,43 1,79
dla leków z list refundacyjnych  30,76 zł 0,5% 2,8% 3,2% 0,16 0,85 0,95
dla leków z recept pełnopłatnych  33,94 zł 1,7% 8,2% 10,2% 0,57 2,57 3,15
dla produktów bez recepty (oTC)  20,23 zł 0,1% 1,9% 9,4% 0,03 0,37 1,75

liczba pacjentów w aptece 4 020 -0,2% -3,8% 3,9% -10,00 -160,00 150,00
liczba pacjentów w aptece (recepty refundowane) 830 -14,4% 2,5% -9,8% -140,00 20,00 -90,00
liczba pacjentów w aptece (recepty pełnopłatne) 870 -4,4% -1,1% 6,1% -40,00 -10,00 50,00
liczba pacjentów w aptece (sprzedaż odręczna) 3 270 2,8% -6,0% 5,8% 90,00 -210,00 180,00

średnia marża  
apteczna

ogółem 24,88% -1,6% -2,4% 1,6% -0,0042 -0,0062 0,0039
dla leków z list refundacyjnych 17,71% -1,7% -0,2% -2,1% -0,0032 -0,0003 -0,0039
dla leków na recepty pełnopłatne 21,32% -8,1% -1,5% -1,4% -0,0187 -0,0033 -0,0029
dla sprzedaży odręcznej 29,78% 0,6% 1,8% 2,3% 0,0017 0,0053 0,0067

wartość sprzedaży na pacjenta 67,91 zł 0,4% 2,3% 6,6% 0,29 1,52 4,22
wartość zapłaty przez pacjenta 52,28 zł 0,5% -0,3% 8,6% 0,24 -0,16 4,15
wartość dopłaty refundatora 15,63 zł 0,3% 12,1% 0,4% 0,05 1,68 0,07
wartość sprzedaży na pacjenta (recepty refundowane) 99,83 zł 16,8% 4,8% 14,9% 14,34 4,57 12,93
wartość zapłaty przez pacjenta (recepty refundowane) 25,57 zł 16,9% 3,2% 13,3% 3,69 0,80 2,99
wartość dopłaty refundatora (recepty refundowane) 74,25 zł 16,8% 5,3% 15,5% 10,65 3,77 9,94
wartość sprzedaży na pacjenta (recepty pełnopłatne) 81,67 zł 3,4% 7,4% 6,1% 2,67 5,63 4,72
wartość sprzedaży na pacjenta (sprzedaż odręczna) 35,58 zł -1,8% -5,4% 8,6% -0,64 -2,04 2,81

opakowania 
(w tys.)

statystyczna apteka 11,5 -0,7% -6,0% 3,2% -0,08 -0,73 0,36
cały rynek apteczny 149 476 -1,0% -6,8% 0,9% -1 516,56 -10 967,33 1 349,60

opakowania – recepty 
refundowane ( w tys.)

statystyczna apteka 2,7 -0,7% 3,5% -0,4% -0,02 0,09 -0,01
cały rynek apteczny 35 083 -1,0% 2,5% -2,7% -339,58 870,01 -966,95

opakowania – recepty 
pełnopłatne (w tys.)

statystyczna apteka 2,1 -7,3% -1,7% 3,1% -0,17 -0,04 0,06
cały rynek apteczny 27 311 -7,6% -2,6% 0,8% -2 246,81 -722,09 217,29

opakowania - sprzedaż 
odręczna ( w tys.)

statystyczna apteka 6,6 1,4% -10,8% 4,3% 0,09 -0,80 0,27
cały rynek apteczny 85 980 1,1% -11,6% 2,0% 907,17 -11 281,44 1 650,21

Ty
sią

ce
 z

ł

prognoza obrotu realizacja obrotu realizacja (poprzedni rok)



��OSOZ Polska   
8/2022

m O N I T O r  Z D r O W O T N Y 
mONITOr FArmAC j I

Rys. 12. Prognoza miesięcznej wartości obrotu w kraju (ceny detaliczne brutto)

obrót 2022:  
44,2 mld zł 

Refundacja:  
10,0 mld zł

Zmiana obrotu:  
wzrost 8 do 10% 
(w stosunku 
do roku 2021)

Zmiana refundacji: 
wzrost 3 do 5% 
(w stosunku 
do roku 2021)

Prognoza sprzedaży rocznej w oparciu o dane do lipca 2022 dane narastające od początku roku

2022
zmiana w stosunku do 

(%)
zmiana w stosunku do 

(liczbowo) 2022
zmiana w stosunku do 

(%)
zmiana w stosunku do 

(liczbowo)

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
3 400,0 11,2% 22,8% 343,5 631,0 1 967,0 17,6% 23,9% 295,0 380,0

44 209 143,5 9,0% 17,2% 3 632 320,5 6 502 508,0 25 656 722,0 15,1% 18,0% 3 367 506,0 3 913 272,0
1 075,3 11,7% 18,1% 112,6 164,8 583,1 8,5% 10,1% 45,7 53,3

13 976 916,0 9,3% 12,7% 1 195 006,6 1 578 678,6 7 604 704,3 6,2% 4,8% 441 753,6 348 148,1
839,8 9,8% 35,4% 74,8 219,4 507,7 20,1% 43,9% 85,0 155,0

10 921 661,1 7,5% 29,3% 765 201,2 2 474 593,5 6 621 153,4 17,5% 37,0% 986 832,9 1 789 269,4
1 455,5 11,7% 19,7% 152,1 239,4 858,7 23,1% 24,1% 161,2 166,8

18 927 974,9 9,4% 14,3% 1 627 012,8 2 366 314,0 11 201 143,1 20,5% 18,1% 1 902 074,8 1 719 840,2
769,6 6,4% 12,0% 46,2 82,4 440,3 8,7% 10,0% 35,3 40,1

10 005 936,0 4,2% 6,9% 401 337,8 648 932,0 5 742 807,4 6,4% 4,8% 343 440,9 260 476,0
22,63% -4,4% -8,8% -0,0103 -0,0218 22,38% -7,6% -11,2% -0,0184 -0,0284
70,30% -4,8% -5,4% -0,0355 -0,0399 74,14% 0,1% -0,3% 0,0011 -0,0024
25,25 zł 5,1% 12,1% 1,22 2,74 24,70 zł 10,4% 14,2% 2,32 3,07
32,18 zł 7,7% 10,8% 2,29 3,13 30,31 zł 1,7% 4,0% 0,50 1,17
31,69 zł 3,1% 11,0% 0,96 3,15 31,97 zł 3,8% 11,4% 1,18 3,27
19,87 zł 5,8% 14,7% 1,09 2,54 19,53 zł 5,7% 13,2% 1,05 2,27
50 100 7,4% 13,6% 3 470,4 6 000,4 29 150,0 15,0% 13,8% 3 810,0 3 540,0
11 263 3,0% 13,8% 323,0 1 363,0 6 430,0 7,3% 12,0% 440,0 690,0
10 783 7,5% 19,6% 753,5 1 763,5 6 390,0 15,6% 22,2% 860,0 1 160,0
40 442 7,6% 12,3% 2 861,6 4 431,6 23 560,0 15,4% 12,5% 3 150,0 2 620,0
25,17% 0,8% 1,3% 0,0020 0,0031 25,21% 2,5% 2,0% 0,0061 0,0050
18,20% -1,3% -3,7% -0,0024 -0,0069 17,95% -2,9% -5,5% -0,0053 -0,0104
22,07% -2,5% 3,2% -0,0057 0,0067 22,35% 1,4% 5,6% 0,0031 0,0118
29,36% 0,7% 1,0% 0,0020 0,0028 29,44% 2,7% 1,5% 0,0076 0,0045
67,86 zł 1,0% 8,1% 0,68 5,07 67,48 zł 5,9% 8,9% 3,78 5,51
52,50 zł 1,0% 11,2% 0,52 5,30 52,37 zł 8,8% 13,0% 4,24 6,03
15,36 zł 1,0% -1,4% 0,16 -0,22 15,10 zł -2,9% -3,3% -0,46 -0,52
95,47 zł 8,5% 3,8% 7,47 3,50 90,68 zł 4,4% -1,7% 3,78 -1,61
28,36 zł 23,2% 19,9% 5,35 4,71 23,45 zł 3,8% -0,8% 0,87 -0,20
67,11 zł 3,3% -1,8% 2,12 -1,21 67,23 zł 4,5% -2,1% 2,92 -1,42
77,88 zł 2,1% 13,2% 1,61 9,10 79,45 zł 3,2% 17,8% 2,50 12,01
35,99 zł 3,8% 6,6% 1,31 2,22 36,45 zł 11,2% 10,3% 3,67 3,41

143,9 4,3% 4,8% 6,0 6,5 85,1 11,7% 5,7% 8,9 4,6
1 871 621,6 2,2% 0,0% 39 927,0 338,6 1 110 511,1 9,3% 0,6% 94 235,8 6 622,9

32,4 -1,1% -2,1% -0,4 -0,7 19,3 4,0% -0,8% 0,7 -0,2
421 898,9 -3,1% -6,5% -13 544,5 -29 279,0 251 167,3 1,7% -5,6% 4 238,8 -14 775,2

26,1 4,3% 19,5% 1,1 4,3 15,6 11,5% 23,6% 1,6 3,0
339 321,5 2,1% 14,1% 7 051,4 42 019,2 203 894,9 9,1% 17,7% 17 055,1 30 664,9

84,6 6,4% 3,3% 5,1 2,7 49,7 14,8% 3,2% 6,4 1,6
1 099 674,7 4,2% -1,4% 44 498,9 -15 229,7 648 780,0 12,3% -1,7% 71 229,6 -11 340,7

M
ili

on
y 

zł

prognoza obrotu realizacja obrotu realizacja obrotu (rok 2021)

prognoza refundacji realizacja refundacji realizacja refundacji (rok 2021)



OSOZ Polska   
8/2022

��

m O N I T O r  Z D r O W O T N Y 
mONITOr FArmAC j I

Tab. 3. Średnia miesięczna sprzedaż statystycznej apteki w rozbiciu na rodzaje sprzedaży – lipiec 2022

Rodzaj sprzedaży
Transakcje Sprzedaż brutto opłata pacjenta Refundacja Udział wart. % opakowania Śr. cena Śr. cena

liczba % Wartość % Wartość % Wartość % Pac. Ref. liczba zł/opak. zł/trans.
1. U-R 615,21 0,07 37231,02 0,14 8076,05 0,04 29154,96 0,46 0,22 0,78 1032,42 36,06 60,52
2. U-30 473,86 0,05 22068,57 0,08 9185,05 0,04 12883,52 0,21 0,42 0,58 788,74 27,98 46,57
3. U-50 232,28 0,03 5874,24 0,02 3333,37 0,02 2540,87 0,04 0,57 0,43 300,90 19,52 25,29
4. U-BeZPŁATNY 23,24 0,00 2644,34 0,01 104,02 0,00 2540,32 0,04 0,04 0,96 62,30 42,44 113,80
5. INWALIdA WoJeNNY 9,92 0,00 612,66 0,00 0,03 0,00 612,63 0,01 0,00 1,00 17,78 34,45 61,73
6. INWALIdA WoJSKoWY 0,14 0,00 4,38 0,00 0,86 0,00 3,53 0,00 0,20 0,80 0,25 17,71 30,80
7. Zhk 10,20 0,00 330,71 0,00 59,70 0,00 271,01 0,00 0,18 0,82 16,78 19,70 32,42
8. AZ 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,12 0,88 0,00 18,80 18,80
9. SeNIoR 75+ 261,33 0,03 12592,55 0,05 33,09 0,00 12559,46 0,20 0,00 1,00 467,31 26,95 48,19
10. CIąŻA + 2,50 0,00 325,12 0,00 0,00 0,00 325,12 0,01 0,00 1,00 4,31 75,51 129,98
11. NARKoTYKI 5,35 0,00 1172,61 0,00 434,60 0,00 738,01 0,01 0,37 0,63 9,33 125,73 219,11
12. ŚRodKI PoMoCNICZe 16,45 0,00 2732,77 0,01 1527,80 0,01 1204,97 0,02 0,56 0,44 84,87 32,20 166,12
13. PeŁNoPŁATNe 1531,27 0,17 71052,00 0,26 71052,00 0,34 0,00 0,00 1,00 0,00 2101,98 33,80 46,40
14. odRĘCZNA 5710,19 0,64 116359,00 0,43 116359,00 0,55 0,00 0,00 1,00 0,00 6617,38 17,58 20,38
15. RAZeM 8891,96 1,00 273000,00 1,00 210165,57 1,00 62834,43 1,00 0,77 0,23 11504,34 23,73 30,70

Tab. 4. Średnia okresowa sprzedaż statystycznej apteki w rozbiciu na rodzaje sprzedaży – średnia narastająca od początku roku

Rodzaj sprzedaży
Transakcje Sprzedaż brutto opłata pacjenta Refundacja Udział wart. % opakowania Śr. cena Śr. cena

liczba % Wartość % Wartość % Wartość % Pac. Ref. liczba zł/opak. zł/trans.
1. U-R 638,18 0,07 37771,16 0,13 8200,32 0,04 29570,84 0,47 0,22 0,78 1059,81 35,64 59,19
2. U-30 478,19 0,05 21826,18 0,08 9088,54 0,04 12737,63 0,20 0,42 0,58 795,41 27,44 45,64
3. U-50 252,70 0,03 6414,52 0,02 3655,42 0,02 2759,11 0,04 0,57 0,43 323,16 19,85 25,38
4. U-BeZPŁATNY 23,34 0,00 2547,37 0,01 111,92 0,00 2435,45 0,04 0,04 0,96 63,29 40,25 109,13
5. INWALIdA WoJeNNY 10,43 0,00 634,60 0,00 0,69 0,00 633,91 0,01 0,00 1,00 18,66 34,00 60,85
6. INWALIdA WoJSKoWY 0,14 0,00 4,56 0,00 0,83 0,00 3,73 0,00 0,18 0,82 0,24 18,83 32,35
7. Zhk 10,29 0,00 332,32 0,00 59,53 0,00 272,79 0,00 0,18 0,82 16,89 19,67 32,30
8. AZ 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,99 0,00 16,53 29,64
9. SeNIoR 75+ 256,29 0,03 12291,70 0,04 36,29 0,00 12255,41 0,19 0,00 1,00 459,95 26,72 47,96
10. CIąŻA + 2,58 0,00 318,69 0,00 0,33 0,00 318,36 0,01 0,00 1,00 4,36 73,12 123,55
11. NARKoTYKI 5,19 0,00 1153,10 0,00 387,85 0,00 765,25 0,01 0,34 0,66 9,16 125,92 222,25
12. ŚRodKI PoMoCNICZe 15,95 0,00 2516,18 0,01 1370,75 0,01 1145,44 0,02 0,54 0,46 73,05 34,44 157,72
13. PeŁNoPŁATNe 1640,20 0,17 72522,29 0,26 72519,12 0,33 3,16 0,00 1,00 0,00 2233,15 32,48 44,22
14. odRĘCZNA 6076,22 0,65 122667,29 0,44 122667,25 0,56 0,04 0,00 1,00 0,00 7104,88 17,27 20,19
15. RAZeM 9409,70 1,00 281000,00 1,00 218098,84 1,00 62901,16 1,00 0,78 0,22 12162,03 23,10 29,86

Tab. 5. Średnia miesięczna sprzedaż statystycznej apteki w rozbiciu na grupy sprzedaży – lipiec 2022

Rodzaj sprzedaży
Transakcje Sprzedaż brutto opłata pacjenta Refundacja Udział wart. % opakowania Śr. cena Śr. cena

liczba % Wartość % Wartość % Wartość % Pac. Ref. liczba zł/opak. zł/trans.
1. Recepty ref. całość 1634 0,18 82856 0,30 21227 0,10 61629 0,98 0,26 0,74 2700 30,69 50,71
2. Recepty pełnopłatne 1531 0,17 71052 0,26 71052 0,34 0 0,00 1,00 0,00 2102 33,80 46,40
3. Sprzedaż odręczna 5710 0,64 116359 0,43 116359 0,55 0 0,00 1,00 0,00 6617 17,58 20,38
4. Inne pozycje (wnioski) 16 0,00 2733 0,01 1528 0,01 1205 0,02 0,56 0,44 85 32,20 166,12
5. RAZeM 8892 1,00 273000 1,00 210166 1,00 62834 1,00 0,77 0,23 11504 23,73 30,70

Tab. 6. Średnia okresowa sprzedaż statystycznej apteki w rozbiciu na grupy sprzedaży – zestawienie narastające od początku roku

Rodzaj sprzedaży
Transakcje Sprzedaż brutto opłata pacjenta Refundacja Udział wart. % opakowania Śr. cena Śr. cena

liczba % Wartość % Wartość % Wartość % Pac. Ref. liczba zł/opak. zł/trans.
1. Recepty ref. całość 1677,32 0,18 83294,24 0,30 21541,72 0,10 61752,52 0,98 0,26 0,74 2750,95 30,28 49,66
2. Recepty pełnopłatne 1640,20 0,17 72522,29 0,26 72519,12 0,33 3,16 0,00 1,00 0,00 2233,15 32,48 44,22
3. Sprzedaż odręczna 6076,22 0,65 122667,29 0,44 122667,25 0,56 0,04 0,00 1,00 0,00 7104,88 17,27 20,19
4. Inne pozycje (wnioski) 15,95 0,00 2516,18 0,01 1370,75 0,01 1145,44 0,02 0,54 0,46 73,05 34,44 157,72
5. RAZeM 9409,70 1,00 281000,00 1,00 218098,84 1,00 62901,16 1,00 0,78 0,22 12162,03 23,10 29,86

Tab. 7. Prognoza rocznej sprzedaży w statystycznej aptece w rozbiciu na grupy sprzedaży

Rodzaj sprzedaży
Transakcje Sprzedaż brutto opłata pacjenta Refundacja Udział wart. % opakowania Śr. cena Śr. cena

liczba % Wartość % Wartość % Wartość % Pac. Ref. liczba zł/opak. zł/trans.
1. Recepty ref. całość 19735,02 0,18 1075293,34 0,32 319398,40 0,12 755894,94 0,98 0,30 0,70 32443,12 33,14 54,49
2. Recepty pełnopłatne 19038,99 0,17 839807,30 0,25 839792,51 0,32 14,79 0,00 1,00 0,00 26091,88 32,19 44,11
3. Sprzedaż odręczna 72875,28 0,65 1455479,55 0,43 1455565,93 0,55 -86,38 0,00 1,00 0,00 84559,65 17,21 19,97
4. Inne pozycje (wnioski) 191,18 0,00 29419,81 0,01 15655,02 0,01 13764,79 0,02 0,53 0,47 824,73 35,67 153,89
5. RAZeM 111840,46 1,00 3400000,00 1,00 2630411,87 1,00 769588,13 1,00 0,77 0,23 143919,38 23,62 30,40

Tab. 8. Prognoza rocznej sprzedaży w rozbiciu na grupy sprzedaży z uwzględnieniem zmieniającej się w ciągu roku liczby aptek – cały rynek apteczny

Rodzaj sprzedaży
Transakcje Sprzedaż brutto opłata pacjenta Refundacja Udział wart. % opakowania Śr. cena Śr. cena

liczba % Wartość % Wartość % Wartość % Pac. Ref. liczba zł/opak. zł/trans.
1. Recepty ref. całość 256641190 0,18 13976915979 0,32 4149045629 0,12 9827870350 0,98 0,30 0,70 421898906 33,13 54,46
2. Recepty pełnopłatne 247606532 0,17 10921661123 0,25 10921466110 0,32 195013 0,00 1,00 0,00 339321491 32,19 44,11
3. Sprzedaż odręczna 947680666 0,65 18927974922 0,43 18929092936 0,55 -1118014 0,00 1,00 0,00 1099674710 17,21 19,97
4. Inne pozycje (wnioski) 2485984 0,00 382591476 0,01 203602857 0,01 178988619 0,02 0,53 0,47 10726500 35,67 153,90
5. RAZeM 1454414373 1,00 44209143500 1,00 34203207532 1,00 10005935968 1,00 0,77 0,23 1871621607 23,62 30,40
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WSkaŹniki SPRZEDaŻY aPtEcZnEJ. RoK 2021 I ZmIANA % W SToSUNKU Do RoKU 2002
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Nazywane narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, opioidy są w stanie pokonać najsilniejszy ból, bo działają 
bezpośrednio na receptory opioidowe, w ten sposób hamując przepływ sygnałów bólowych do mózgu. Wśród 
opioidów można wyróżnić środki pochodzenia naturalnego (kodeina, morfina), półsyntetyczne (heroina, oksy-
kodon), syntetyczne (tramadol, metadon, loperamid, fentanyl) i endogenne (endorfiny, endomorfiny itd.). Nie 
tylko uśmierzają ból, ale także poprawiają jakość życia pacjentów z chorobami nowotworowymi, zwyrodnie-
niowymi stawów, bólami porodowymi, półpaścem czy po zabiegach chirurgicznych i urazach kręgosłupa.. 

W Polsce tylko słabe leki opioidowe, jak kodeina i loperamid, są dostępne bez recepty. Niektóre z nich mają 
też działanie przeciwkaszlowe. Pozostałe można kupić tylko na receptę RP i RPW (zawierające środki odurza-
jące lub substancje psychotropowe) lub otrzymać podczas hospitalizacji. Posiadają wysoką skuteczność, ale 
niestety ceną jest ich uzależniający charakter. Po ich odstawieniu lub nawet zmniejszeniu dawki może dojść 
do głodu opioidowego objawiającego się silną potrzebą kontynuacji zażywania, a w efekcie – do przedaw-
kowania i zgonu. Inną negatywną cechą jest szybka tolerancja w organizmie i konieczność stosowania coraz 
większych dawek, aby osiągnąć ten sam cel terapeutyczny. 

INfoRmACJE DoDATKoWE  

Opioidowe leki przeciwbólowe

SPRZEDaŻ ilościoWa i WaRtościoWa W lATACH 2002–2021

100 000 zgonów każdego roku. 
W USA z powodu przedawkowa-
nia opioidów zmarło 108 tys. osób 
w 2021 roku. Na drugim miejscu 
czarnego zestawienia jest Kanada.

Wzrost sprzedaży. Rośnie szyb-
ko konsumpcja opioidów w Polsce. 
W 2021 sprzedano łącznie 11 mln 
opakowań. Brakuje jednak danych 
o liczbie zgonów.

tylko 25% osób zażywających 
opioidy otrzymuje je od lekarza.
Aż w 50% pochodzą one od zna-
jomych, a w 10% – ze źródeł niele-
galnych (dilerzy).

najczęstszy skutek uboczny: 
zespół abstynencyjny 
(odstawienny). Występuje on 
aż u ok. 22% osób zażywają-
cych silne opioidy.

Inflacja w tym okresie: 53%
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cej niż w roku poprzednim oraz o 130,69% więcej niż 
w pierwszym okresie analiz.

W podobny sposób jak ilość sprzedaży, kształto-
wała się także wartość sprzedaży leków opioidowych. 
W 2002 roku wynosiła 113,84 mln zł. W kolejnych okre-
sach, podobnie jak ilość sprzedaży, głównie wzrastała. 
Jednak w przypadku wartości sprzedaży wzrosty były 
bardziej dynamiczne, zwłaszcza w ostatnich latach. Naj-
większe miały miejsce w 2008, 2009 i 2017 roku i wy-
nosiły kolejno 18,73%, 21,09% oraz 16,24%. Nato-
miast w 2006, 2007 i 2012 roku miały miejsce spadki, 
największy z 2012 roku wyniósł 11,77%. W minionym 
roku pacjenci zapłacili za leki opioidowe 404,69 mln zł, 

leki opioidowe są z powodzeniem stosowane w leczeniu bólu, od umiarkowanego do silnego. Nieste-
ty, posiadają także dużą wadę – mają potencjał uzależniający, co znacznie ogranicza ich stosowanie. 
Szczególnie uzależniające są opioidy krótko działające (np. heroina). Zdecydowanie rzadziej można 
się uzależnić od tych długo działających (jak np. metadon). opioidy są dostępne na receptę, z czego 
część na receptę RPW – recepta na środki odurzające lub substancje psychotropowe. Słabsze leki 
opioidowe takie jak kodeina i loperamid są dostępne także bez recepty, ale w niewielkich ilościach. 
Eksperci oSoZ przeanalizowali sprzedaż leków opioidowych na przełomie ostatnich dwóch dekad.

opis rynku
Dwadzieścia lat temu, w 2002 roku pacjenci zakupili 
w aptekach 4,80 mln opakowań leków opioidowych. Od 
tego czasu, z roku na rok sprzedaż głównie wzrastała. 
Największy wzrost miał miejsce w 2008 roku i wyno-
sił 13,72%, ale także w pozostałych okresach wzrosty 
nierzadko przewyższały 8,00%. Nie obyło się także bez 
spadków. Największy pojawił się w 2012 roku i wynosił 
dokładnie 10,00%. Pozostałe, znacznie mniejsze, miały 
miejsce w latach 2004–2005 oraz w 2020 roku. W 2018 
roku sprzedaż po raz pierwszy przekroczyła 10 mln opa-
kowań i do tej pory nie spadła poniżej wskazanego po-
ziomu. W minionym roku pacjenci zakupili w aptekach 
11,08 ml opakowań leków opioidowych – o 3,88% wię-
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Tab. 1.  Liczba produktów wprowadzonych na rynek w poszczególnych latach, będących do dzisiaj w ofercie oraz średnia cena dla tych  
produktów. Liczba produktów wycofanych z rynku w poszczególnych latach oraz średnia cena dla tych produktów

liczba 
badanych 
produktów

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2021 32 23,79 28,51 34,59 36,39 32,88 27,39 25,77 27,12 23,72 23,27 23,33 23,60 22,30 23,25 22,91 24,04 23,95 24,70 26,42 27,74

Produkty będące w ofercie w latach 2003–2021  
a nie będące w ofercie w 2002 roku 16 13,14 19,30 19,96 20,22 22,09 25,70 28,59 32,10 35,27 29,54 32,19 32,74 35,18 34,07 35,50 37,48 37,86 39,82 41,97

Produkty będące w ofercie w latach 2004–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2003 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2005–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2004 1 9,00 9,42 9,81 10,08 10,81 10,97 10,98 10,91 11,01 10,96 10,83 10,81 11,09 11,20 11,38 11,13 11,33

Produkty będące w ofercie w latach 2006–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2005 2 38,67 23,97 24,05 25,85 27,99 30,95 33,24 39,28 43,23 53,88 56,24 59,03 62,55 60,16 60,81 59,98

Produkty będące w ofercie w latach 2007–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2006 10 55,00 94,38 107,19 79,56 84,29 82,48 81,41 72,36 73,98 70,16 72,07 72,06 71,22 71,33 73,83

Produkty będące w ofercie w latach 2008–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2007 3 135,55 126,01 94,85 90,56 85,98 79,72 67,43 66,61 54,05 50,59 49,63 46,04 42,65 43,07

Produkty będące w ofercie w latach 2009–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2008 2 25,87 26,75 41,89 54,22 55,72 56,44 64,40 54,99 51,18 47,18 43,56 45,30 45,41

Produkty będące w ofercie w latach 2010–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2009 6 17,30 21,40 24,12 29,22 31,88 40,49 42,69 39,33 37,09 39,70 46,54 47,14

Produkty będące w ofercie w latach 2011–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2010 18 25,18 29,24 29,00 24,18 22,16 22,87 25,20 26,80 22,43 23,66 24,56

Produkty będące w ofercie w latach 2012–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2011 12 25,62 27,70 28,51 26,14 26,45 29,67 29,77 25,36 25,62 25,62

Produkty będące w ofercie w latach 2013–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2012 9 28,64 83,98 45,44 45,42 38,60 36,79 40,60 41,89 46,45

Produkty będące w ofercie w latach 2014–2021  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2013 10 124,26 38,62 43,54 43,13 40,62 41,21 42,00 42,21

Produkty będące w ofercie w latach 2015–2021 
a nie będące w ofercie w latach 2002–2014 21 51,86 58,79 58,54 59,97 53,03 62,26 60,23

Produkty będące w ofercie w latach 2016–2021 
a nie będące w ofercie w latach 2002–2015 21 66,80 77,87 64,88 45,14 43,29 39,71

Produkty będące w ofercie w latach 2017–2021 
a nie będące w ofercie w latach 2002–2016 16 31,27 34,05 34,35 35,16 34,36

Produkty będące w ofercie w latach 2018–2021 
a nie będące w ofercie w latach 2002–2017 5 270,59 588,66 517,44 453,04

Produkty będące w ofercie w latach 2019–2021 
a nie będące w ofercie w latach 2002–2018 21 41,12 41,50 31,34

Produkty będące w ofercie w latach 2020–2021 
a nie będące w ofercie w latach 2002–2019 3 22,27 21,30

Produkty będące w ofercie w 2021 roku  
a nie będące w ofercie w latach 2002–2020 7 18,31

liczba 
badanych 
produktów

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2021 32 23,79 28,51 34,59 36,39 32,88 27,39 25,77 27,12 23,72 23,27 23,33 23,60 22,30 23,25 22,91 24,04 23,95 24,70 26,42 27,74

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2020 
a nie będące w ofercie w 2021 roku 1 15,70 15,89 15,80 15,77 14,76 13,76 13,81 14,21 13,83 13,62 12,82 12,67 11,37 11,22 6,12 6,12 6,12 6,02 6,02

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2019 
a nie będące w ofercie w 2021 roku 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2018 
a nie będące w ofercie w latach 2019–2021 0 — — — — — — — — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2017 
a nie będące w ofercie w latach 2018–2021 0 — — — — — — — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2016 
a nie będące w ofercie w latach 2017–2021 0 — — — — — — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2015 
a nie będące w ofercie w latach 2016–2021 0 — — — — — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2014 
a nie będące w ofercie w latach 2015–2021 0 — — — — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2013 
a nie będące w ofercie w latach 2014–2021 0 — — — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2012 
a nie będące w ofercie w latach 2013–2021 0 — — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2011 
a nie będące w ofercie w latach 2012–2021 0 — — — — — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2010 
a nie będące w ofercie w latach 2011–2021 2 119,95 106,96 102,50 96,67 102,20 86,27 76,83 95,76 101,79

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2009 
a nie będące w ofercie w latach 2010–2021 1 67,11 75,79 75,01 75,01 72,02 65,26 53,21 60,44

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2008 
a nie będące w ofercie w latach 2009–2021 1 356,10 356,10 352,32 283,73 352,32 285,42 306,52

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2007 
a nie będące w ofercie w latach 2008–2021 0 — — — — — —

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2006 
a nie będące w ofercie w latach 2007–2021 1 40,41 39,01 38,64 58,38 38,64

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2005 
a nie będące w ofercie w latach 2006–2021 1 158,53 158,53 156,92 156,92

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2004 
a nie będące w ofercie w latach 2005–2021 1 81,26 14,77 71,38

Produkty będące w ofercie w latach 2002–2003 
a nie będące w ofercie w latach 2004–2021 0 —

Produkty będące w ofercie w 2002 roku 
a nie będące w ofercie w latach 2003–2021 2 183,61
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Rys. 1.  Wartość sprzedaży leków opioidowych w latach 2002–2021 oraz prognoza na lata 2022–2023

to o 5,96% więcej niż w 2020 roku oraz o 255,49% wię-
cej niż na początku analiz.

Średniomiesięczna wartość sprzedaży wyliczona na 
podstawie danych z ostatnich dwóch dekad pozwala 
na wysnucie wniosku, że sprzedaż leków opioidowych 
nie podlega sezonowości. W styczniu i lutym jest niż-

sza i nie przekracza 18 mln zł, a w pozostałych miesią-
cach oscyluje w okolicach 19–20 mln zł. W skali poje-
dynczego miesiąca, najmniej za leki opioidowe zaku-
pione w aptekach pacjenci zapłacili w lutym 2003 roku 
– 8,34 mln zł, a najwięcej w marcu bieżącego roku – 
38,22 mln zł.

Tab. 2.  Roczne zestawienie sprzedaży leków opioidowych w latach 2002–2021 oraz prognoza na lata 2022–2023

Rok Wartość  
sprzedaży (zł)

liczba  
sprzedanych  

opakowań

Średnia  
cena za  

pojedyncze  
opakowanie (zł)

Wartość  
sprzedaży  
na jeden  

produkt (zł)

liczba  
sprzedanych  
opakowań na  
jeden produkt

liczba  
produktów  
będących  
w ofercie

Procentowa  
zmiana  
wartości  

w stosunku  
do roku  

poprzedniego

Procentowa  
zmiana liczby 

w stosunku  
do roku  

poprzedniego

2002 113 839 926 4 803 181 23,70 1 962 757 82 813 58   

2003 122 335 116 4 842 445 25,26 1 631 135 64 566 75 7,46% 0,82%

2004 133 825 520 4 755 457 28,14 1 632 019 57 993 82 9,39% -1,80%

2005 136 527 802 4 608 867 29,62 1 796 418 60 643 76 2,02% -3,08%

2006 135 515 027 4 839 904 28,00 1 673 025 59 752 81 -0,74% 5,01%

2007 132 087 206 5 337 408 24,75 1 270 069 51 321 104 -2,53% 10,28%

2008 156 828 565 6 069 689 25,84 1 329 056 51 438 118 18,73% 13,72%

2009 189 911 329 6 593 949 28,80 1 417 249 49 209 134 21,09% 8,64%

2010 193 571 704 6 832 574 28,33 1 455 426 51 373 133 1,93% 3,62%

2011 220 784 504 7 502 721 29,43 1 522 652 51 743 145 14,06% 9,81%

2012 194 794 110 6 752 170 28,85 1 232 874 42 735 158 -11,77% -10,00%

2013 206 647 114 6 745 552 30,63 1 237 408 40 393 167 6,08% -0,10%

2014 222 919 642 7 420 123 30,04 1 046 571 34 836 213 7,87% 10,00%

2015 249 209 337 8 161 747 30,53 1 069 568 35 029 233 11,79% 9,99%

2016 271 418 692 8 873 473 30,59 1 012 756 33 110 268 8,91% 8,72%

2017 315 485 664 9 506 818 33,19 1 130 773 34 075 279 16,24% 7,14%

2018 345 262 980 10 057 029 34,33 1 220 011 35 537 283 9,44% 5,79%

2019 372 043 121 10 963 533 33,93 1 227 865 36 183 303 7,76% 9,01%

2020 381 914 206 10 666 874 35,80 1 277 305 35 675 299 2,65% -2,71%

2021 404 686 480 11 080 578 36,52 1 381 183 37 818 293 5,96% 3,88%

2022 428 431 836 11 833 137 36,21 — — — 5,87% 6,79%

2023 453 217 419 11 926 484 38,00 — — — 5,79% 0,79%

»�Wartości�sprzedaży�leków�opioidowych�zdecydowanie�
towarzyszy�trend�rosnący.�W�2002�roku�pacjenci�płacili�
miesiecznie�około�10�mln�zł�za�produkty�z�omawianej�
grupy.�Obecnie�ta�kwota�wynosi�ponad�35�mln�zł.«
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Rys. 2.  Liczba opakowań leków opioidowych sprzedanych w aptekach w latach 2018–2021 oraz prognoza na lata 2022–2023

Rys. 3.  Średnia cena sprzedaży za pojedyncze opakowanie leku opioidowego dostępne w aptekach w latach 2002–2022 oraz prognoza na lata 
2022–2023

Rys. 4. Liczba różnych leków opioidowych dostępnych w aptekach w latach 2002–2022

»�W�pierwszym�roku�analiz�pacjenci�płacili�średnio�23,70�zł�za�pojedyn-
cze�opakowanie�leku�opioidowego.�Następnie�z�roku�na�rok�ta�kwota�
głównie�rosła�i�w�2021�roku�ukształtowała�się�na�poziomie�36,52�zł.«

»�Na�przestrzeni�ostatnich�20�lat�asorty-
ment�leków�opioidowych�wzrósł�od�około�
50�do�ponad�200�różnych�produktów.«

»�W�październiku�2019�roku�pacjenci�po�raz�pierwszy�zakupili�
w�aptekach�ponad�1�mln�opakowań�leków�opoidowych.«
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Rys. 5. Średnia miesięczna wartość sprzedaży w latach 2018–2021

W 2002 roku za pojedyncze opakowanie aptecznego 
leku opioidowego pacjenci płacili średnio 23,70 zł – była 
to najniższa cena na przestrzeni ostatnich 20 lat. Przez 
kolejne trzy lata systematycznie wzrastała, ale w 2006 
i 2007 roku miały miejsce dwa istotne spadki wynoszą-
ce kolejno 5,48% oraz 11,61%. Cena wróciła do pozio-
mu z pierwszego roku analiz. W kolejnych latach mia-
ły miejsce głównie wzrosty. Największy z 2009 roku 
wynosił 11,47%. Zdarzały się także spadki, lecz poje-
dyncze i niewielkie, nieprzekraczające 2%. Tym samym 
w 2021 roku cena za pojedyncze opakowanie leku opio-
idowego ukształtowała się na poziomie 36,52 zł – była 
o 2,01% wyższa niż w roku poprzednim oraz o 54,10% 
wyższa niż w pierwszym okresie analiz.

Asortyment opioidów stale wzrastał niemal z roku 
na rok. W 2002 roku pacjenci mogli wybierać spośród 
58 różnych produktów, a w 2021 roku już spośród 293 
produktów. Wzrost na całym okresie analiz wyniósł 
405,17%. Najwięcej nowych produktów pojawiło się 
2014 i 2016 roku, kolejno 46 i 35 nowych opioidów.

Sprzedaż opioidów w pierwszym półroczu 2021 roku 
wynosiła 5,24 mln opakowań, a w analogicznym okresie 
bieżącego roku wynosiła 5,74 mln opakowań. Wzrost 
wyniósł 8,67%, podobnie jak w przypadku wartości 
sprzedaży (wzrost o 8,27%).

trendy przyszłości
Zgodnie z wyliczonymi prognozami, sprzedaż za cały 
2022 rok wyniesie 11,83 mln opakowań. Wzrost liczo-
ny rok do roku będzie równy 6,79%. W kolejnym, 2023 
roku będzie miał miejsce kolejny, choć niewielki wzrost 
wynoszący 0,79%, a sprzedaż ukształtuje się na pozio-
mie 11,93 mln opakowań.

Także wartość sprzedaży leków opioidowych 
w najbliższych latach będzie wzrastać. W 2022 roku 
pacjenci zapłacą za omawianą grupę leków 428,43 mln 
zł – to o 5,87% więcej niż w roku poprzednim. Podob-
ny wzrost będzie miał miejsce w 2023 roku, wyniesie 
5,79%, a rynek opioidów ukształtuje się na poziomie 
453,22 mln zł.

Cena za pojedyncze opakowanie opioidu w 2022 roku 
wyniesie 36,21 zł – o 0,87% mniej niż w roku poprzed-
nim. W 2023 roku będzie miał miejsce wzrost o 4,96%, 
a cena ukształtuje się na poziomie 38,00 zł.

Podsumowanie
Na przestrzeni ostatnich lat rynek opioidów istot-
nie wzrósł. W 2012 roku wynosił niecałe 200 mln zł, 
a w 2021 roku przekroczył poziom 400 mln zł. Tym 
samym w minionym roku statystyczny pacjent wydał 
na analizowaną grupę leków ponad 10 zł. Jednocześ-
nie pacjenci zakupili ponad 11 mln opakowań leków 
opioidowych i za pojedyncze opakowanie płacili śred-
nio 36,52 zł. Prognozy pokazują, że w kolejnych latach 
sprzedaż nadal będzie wzrastać – w 2023 roku pacjen-
ci zapłacą za opioidy już ponad 450 mln zł. Tak więc 
omawiany rynek dalej będzie rósł. Wzrastający popyt 
na opioidy ma kilka źródeł. Wśród nich jest na pewno 
rosnąca wrażliwość na problem leczenia bólu, oczeki-
wania pacjentów oraz wzrost zachorowalności na cho-
roby nowotworowe. 

Metodologia prognoz
Do wyliczenia prognoz została użyta metoda najmniejszych kwa-
dratów z zastosowaniem wahań multiplikatywnych. Założono tak-
że, że w przyszłości nie wystąpią żadne wahania przypadkowe mo-
gące w znaczący sposób wpłynąć na sprzedaż opioidów.
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