
 

 

RELACJA Z WYDARZENIA 
Warszawa, 29 maja 2014 r. 

„Nie musimy wywarzać otwartych drzwi” – eksperci ds. onkologii debatowali  
w Sejmie RP o wdrożeniu strategii walki z rakiem i konieczności inicjowania dialogu 

pomiędzy interesariuszami przed wprowadzeniem zmian 

Jak wdrożyć strategię walki z rakiem? – odpowiedzi na to pytanie poszukiwali eksperci podczas posiedzenia 
Zespołu Parlamentarnego ds. Onkologii zorganizowanego we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą 
Gospodarczą i Polskim Towarzystwem Onkologicznym. Debata dotyczyła wyzwań stojących przed Polską, 
szwajcarskich doświadczeń w zakresie implementacji reform systemowych i roli dialogu pomiędzy 
interesariuszami w procesie wprowadzania zmian. Spotkanie, które odbyło się wczoraj w Sejmie RP, zostało 
zorganizowane w ramach cyklu Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu pod patronatem Ambasady Szwajcarii. 

Wdrożenie strategii walki z rakiem to temat priorytetowy niemal we wszystkich krajach świata.  
Kluczowym czynnikiem pozwalającym na wypracowanie odpowiednich rozwiązań jest dialog pomiędzy 
interesariuszami sektora publicznego i prywatnego – eksperci zgromadzeni w Sejmie byli w tej kwestii zgodni. 
Dyskusje nie mogą być jednak prowadzone post factum. Znacznie bardziej optymalnym podejściem  
jest inicjowanie rozmów przed wprowadzeniem zmian, co gwarantuje tworzenie regulacji prawnych, które 
będą adekwatne, zrozumiałe i akceptowalne przez wszystkich interesariuszy. Krajowi i zagraniczni eksperci 
przekonywali również, że działania naprawcze w Polsce powinny być oparte na dobrych wzorach, ponieważ 
wiele krajów wdrożyło już strategię walki z rakiem. 

Podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Onkologii pod przewodnictwem Poseł Alicji Dąbrowskiej 
prelekcje wygłosiło trzech ekspertów: prof. Jakob Passweg – Prezes Szwajcarskiej Ligi do Walki  
z Rakiem, ordynator Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Bazylei, prof. Jacek Jassem  
– Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, kierownik Kliniki Onkologii  
i Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, dr Beat Seiler – Dyrektor medyczny Helsana, największej 
kasy chorych w Szwajcarii. W spotkaniu udział wziął także Lukas Beglinger – Ambasador Szwajcarii  
w Polsce. 

 

DO TRZECH RAZY SZTUKA 

Prof. Jakob Passweg – Prezes Szwajcarskiej Ligi do Walki z Rakiem, ordynator Kliniki Hematologii Uniwersytetu 
Medycznego w Bazylei – opowiedział o szwajcarskim systemie ochrony zdrowia oraz o doświadczeniach  
w zakresie wdrożenia strategii walki z rakiem. Ekspert wskazał m.in. na wysoki poziom skomplikowania  
i kosztowność systemu opieki zdrowotnej w Szwajcarii (68 mld CHF, 11,5 proc. PKB), ale jednocześnie  
na bardzo dobre wyniki m.in. dotyczące długości życia Szwajcarów (82,8 lat) i spadku śmiertelności 
spowodowanej chorobami nowotworowymi.  

– Szwajcaria to konfederacja 26 kantonów. Każdy z nich ma odrębny system zdrowotny, a tym samym innego 
Ministra Zdrowia. System jest drogi i brakuje nam koordynacji. Szwajcaria miała trzy plany walki z rakiem. 
Dopiero trzeci plan opracowany przez Oncosuisse (konfederację NGO) został zatwierdzony przez Federalne 
Biuro ds. Zdrowia Publicznego. Implementacja tego planu jest bardzo bolesnym, ale koniecznym procesem  
i zakładam, że Polska też będzie musiała przez niego przejść. Wybrać ze wszystkich celów te, które  
są najważniejsze i możliwe do zrealizowania. My skoncentrowaliśmy się na zapobieganiu, wczesnej diagnozie, 



 

 

opiece nad pacjentem, specjalnych ścieżkach dla pacjentów, a także kwestiach dotyczących badań  
nad nowotworami. Cała strategia składa się z wielu pojedynczych programów. Co jednak najważniejsze,  
nie musimy tych programów na nowo wymyślać. Wiele programów już istnieje – brakuje jedynie koordynacji. 
Musimy wykorzystywać dostępne zasoby, posiadaną wiedzę, nie musimy na nowo wymyślać koła – tłumaczył  
prof. Jakob Passweg. 

 

NIE TRZEBA WYWARZAĆ OTWARTYCH DRZWI 

Prof. Jacek Jassem – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, kierownik 
Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku – przybliżył specyfikę systemu zdrowia  
w Polsce oraz nakreślił wyzwania, przed którymi stoi polska onkologia. 

– Polskę, jak wszystkie kraje rozwinięte, czeka epidemia nowotworów. Starzejemy się, pojawiają się choroby 
cywilizacyjne związane z wiekiem. W 2015 r. będziemy mieć ok. 175 tys. nowych zachorowań na nowotwory. 
Temu towarzyszą niestety gorsze wyniki leczenia w Polsce. Dzieli nas duży dystans do Szwajcarii, ale też do 
całej Europy. Osiągamy o ok. 10 punktów procentowych gorsze wyniki jeśli chodzi o przeżycia względne wobec 
średniej dla Unii Europejskiej. Te 10 punktów procentowych jest w zasięgu współczesnej medycyny.  
To są chorzy, których przy dobrej mobilizacji, dobrym finansowaniu, można by już dzisiaj wyleczyć. Polsce 
brakuje przede wszystkim całościowej, systemowej strategii obejmującej wszystkie ścieżki diagnostyczno-
terapeutyczne. Oczywiście zmniejszenie liczby zachorowań nie jest realnym celem, ale przyhamowanie liczby 
zachorowań i zgonów można osiągnąć – powiedział prof. Jacek Jassem. 

Następnie Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego opowiedział o polskim Cancer Planie pt. „Strategia 
walki z rakiem w Polsce 2015-2024”. 

– Pomysł opracowania narodowego planu walki z rakiem nie jest nowy. Takie programy ma większość krajów 
rozwiniętych świata. W Polsce takiego dokumentu nie było, dlatego postanowiliśmy opracować go oddolnie  
– poprzez ogromną mobilizację środowiska. Zależało nam na poprawie profilaktyki pierwotnej i wtórnej, 
poprawie systemu zbierania informacji, osiągnięciu wysokiej efektywności ekonomicznej, poprawie 
skuteczności leczenia i jakości życia. Głównym celem było zmniejszenie liczby niepotrzebnych zgonów. Są zgony 
nieuchronne i zgony niepotrzebne – to trzeba rozróżnić. Projekt jest gotowy. Nasz dokument charakteryzuje 
strategiczne podejście, kompleksowość rozwiązań i wdrażalność. Mamy ambitne cele, ale wszystkie są możliwe 
do zrealizowania. Czy taki plan ma szansę coś zmienić? Przykłady z wielu krajów – m.in. USA, Wielkiej Brytanii, 
Francji – pokazują, że tak. Działania naprawcze muszą być jednak oparte na dobrych wzorach, nie ma potrzeby 
wywarzania otwartych drzwi. Rak jest podobną chorobą we wszystkich krajach. Popatrzmy komu się udało  
i zaczerpnijmy najlepsze elementy z tych planów – tłumaczył prof. Jacek Jassem. 

 

SYTUACJA WIN-WIN 

Cykl prelekcji zakończył dr Beat Seiler – Dyrektor medyczny Helsana, największej kasy chorych w Szwajcarii. 
Ekspert opowiedział o szwajcarskim narzędziu MediScore, jako przykładzie wielostronnej współpracy 
dotyczącej pozarejestrowego stosowania leków w onkologii. 

– Rząd powinien stworzyć ramy dialogu, ale później otworzyć pole dla interesariuszy, aby to oni mogli 
wypracować najbardziej optymalne rozwiązania. MediScore jest doskonałym przykładem wielostronnej 
współpracy pomiędzy interesariuszami. Jest to narzędzie oceniające korzyści refundacji leków 
pozarejestrowych. Poziom refundacji musi być bowiem współmierny z korzyścią terapeutyczną. Dlatego 



 

 

nawiązaliśmy współpracę z poszczególnymi interesariuszami m.in. rządem, ubezpieczycielami, sektorem 
farmaceutycznym. Wypracowaliśmy specjalny algorytm, za pomocą którego oceniamy korzyści terapeutyczne. 
Jeśli terapia jest efektywna, wówczas jest refundowana. To przykład sytuacji win-win. Promujemy 
innowacyjność w leczeniu, a jednocześnie zapewniamy każdemu równy dostęp do nowoczesnego leczenia  
– opowiedział dr Beat Seidler.  

Na spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. Onkologii organizowane we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbę 
Gospodarczą i Polskim Towarzystwem Onkologicznym licznie przybyli ministrowie, posłowie oraz 
przedstawiciele samorządów lekarskich i pielęgniarskich, organizacji pacjentów, organizacji branżowych, 
instytucji ubezpieczeniowych i firm farmaceutycznych. Konferencja była piątym spotkaniem z cyklu Polsko-
Szwajcarskie Forum Dialogu organizowanym pod patronatem Ambasady Szwajcarii. Forum jest organizowane 
przy współpracy: Nestlé, Novartis oraz Roche. Firmy te, jako członkowie Polsko-Szwajcarskiej Izby 
Gospodarczej, aktywnie włączają się w dyskusję na temat przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce, 
wykorzystując dobre relacje pomiędzy Polską a Szwajcarią.  

 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza (Swiss Chamber Poland) z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. 
Izba jest niedotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego o charakterze 
non-profit. Aktualnie Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza liczy ok. 170 członków, wśród których znajduje się 
większość firm szwajcarskich w Polsce. Misją Izby jest umocnienie relacji ekonomicznych na linii Polska  
– Szwajcaria oraz stworzenie sprzyjających warunków biznesowych do współpracy pomiędzy oboma krajami. 
Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Ambasadą Szwajcarii w Polsce oraz działającym przy niej Swiss Business 
Hub Poland, a także jest członkiem szwajcarskiej federacji izb bilateralnych SwissCham. Więcej informacji  
na: www.swisschamber.pl.    

Dodatkowych informacji udzielają: 

Oliwia Dusińska, BrandLab, tel. 600 034 306, o.dusinska@brandlab.pl  

Barbara Wasyl, BrandLab, tel. 608 636 365, b.wasyl@brandlab.pl  


