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Warszawa 13.06.2012 r.  



 
 

 

Opis seminarium „Innowacje w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych – 

ocena dostępności w Polsce” 

Seminarium Fundacji Watch Healthcare odbyło się 17 maja 2012 r. w Instytucie 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Trojdena 4 w Warszawie. 

Celem Seminarium było ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do 

świadczeń wykorzystywanych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, zarówno 
tych znajdujących się w koszyku świadczeń gwarantowanych, jak i pozostających 

poza nim oraz dyskusja nad możliwościami poprawy dostępności do deficytowych 

technologii medycznych w systemie ochrony zdrowia. Na dyskusję i konferencję 

prasową podsumowującą debatę, zaproszono przedstawicieli mediów, a także 

reprezentantów Ministerstwa Zdrowia, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów oraz 

ekspertów medycznych.  

Opiekę merytoryczną nad Seminarium sprawował Komitet Naukowy, w osobach:  

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski – Przewodniczący Komitetu Naukowego 

Seminarium, Ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 

Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, członek Rady 

Przejrzystości AOTM, członek Komitetu Etyki w Nauce PAN; 

Prof. nadzw. IK dr hab. n. med. Maciej Karcz –  członek zarządu Asocjacji 

Interwencji Sercowo Naczyniowych, Instytut Kardiologii; 

Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska – Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii 

Kardiologicznej Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; 

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski – Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący programu POLKARD 

w latach 2003-2005; 

Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – Etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady 
Naukowej Fundacji WHC, przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN; 

Lek. Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji Watch Health Care 

 

Zadania zespołu Alfa Communications 

 

 Odświeżenie bazy mediów ogólnopolskich, medycznych, prozdrowotnych 
oraz life style’owych 

 Przygotowanie zaproszenia oraz rozesłanie go do wyselekcjonowanych 

dziennikarzy. Follow-up zaproszenia 

 Przygotowanie materiałów prasowych 

 Obsługa medialna wydarzenia w tym regularny kontakt z kluczowymi 

mediami przed, w trakcie i po seminarium 

 Obsługa video i foto seminarium (przygotowanie zdjęć, filmu 

dokumentującego seminarium oraz wywiadów z kluczowymi gośćmi) 

 

 

 



 
 

 

 

Treść informacji prasowej  

 

Kardiologii grozi zawał? 

Choć polska kardiologia ma się lepiej niż wiele innych gałęzi ochrony zdrowia, to 

dostęp do specjalistów kardiologów  
i ratujących życie nowoczesnych sposobów terapii stanowi poważny problem 

 

Warszawa 17.05.2012 r. -- Według monitorującego dostępność do 

gwarantowanych świadczeń zdrowotnych barometru fundacji Watch Health Care 

(www.barometrwhc.pl), polski pacjent na wizytę u kardiologa musi czekać prawie 

6 miesięcy. „W stanach nagłych w kardiologii, takich jak zawał serca, czas 

odgrywa kluczową rolę, a zatem nie ma miejsca na dowolność i zbiegi 
okoliczności. Aby każdy pacjent był optymalnie diagnozowany i leczony, musi 

istnieć sprawny system, który po prostu w każdym przypadku zadziała, i taki 

system w zasadzie został w Polsce stworzony” – mówi prof. nadzw. Instytutu 

Kardiologii w Warszawie Maciej Karcz, członek zarządu Asocjacji Interwencji 

Sercowo- Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  

O ograniczeniach dostępu do świadczeń w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych 
oraz o możliwościach poprawy dostępności do deficytowych technologii 

medycznych, rozmawiano podczas organizowanego przez Fundację Watch Health 

Care seminarium edukacyjnego „Innowacje w leczeniu ostrych zespołów 

wieńcowych – ocena dostępności w Polsce”.  

Choć polska kardiologia na tle krajów Unii Europejskiej prezentuje się zupełnie 

dobrze, to główną przyczyną zgonów w naszym kraju nadal są choroby układu 

krążenia. Co roku z ich powodu umiera ponad 170 tys. osób, większa część  
z powodu odległych powikłań ostrych zespołów wieńcowych (OZW), a ponad 20 

tys. spośród nich to zgony bezpośrednio związane z wystąpieniem OZW. Wysoka 

śmiertelność odnotowywana jest nie tylko w pierwszych tygodniach po 

wystąpieniu OZW, ale także w czasie kolejnych miesięcy (ponad 15% zgonów  

w ciągu roku od wystąpienia zawału, do ponad 33% zgonów w ciągu kolejnych  

4 lat). Lekarze uważają, że po części dzieje się tak ze względu na ograniczony 
dostęp do specjalistów. Z danych barometru Fundacji WHC wynika, że polski 

pacjent na echokardiografię dostaje się po, średnio, 3 miesiącach. Na badanie 

elektrofizjologiczne serca czeka się ponad 7 miesięcy. Badaniu EKG metodą 

Holtera chory będzie poddany dopiero po 2 miesiącach. To samo dotyczy 

koronarografii u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, którym każe się 

czekać prawie 7 tygodni.  

Innym problemem w leczeniu OZW jest ograniczona dostępność do niektórych 

nowoczesnych i rekomendowanych przez AOTM leków. Polscy lekarze nierzadko 

mają związane ręce, gdyż lekarstwa zmniejszające ryzyko śmierci z powodu 

zawału serca lub wystąpienia ponownego zawału i hospitalizacji, nie są 

refundowane.  

Podczas debaty omawiano również kwestię poprawy dostępności do 

nowoczesnych technologii medycznych. Większość ekspertów jest zdania, iż 
kluczową rolę, uwzględniając pewne modyfikacje prawa, odgrywa tu płatnik, czyli 

NFZ.  

http://www.barometrwhc.pl/


 
 

 

„Trzeba finansować nowe leki” – lapidarnie skomentował prof. dr hab. n. med. 

Tomasz Pasierski, Przewodniczący Komitetu Naukowego Seminarium, Ordynator 

Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Międzyleskiego Szpitala 

Specjalistycznego w Warszawie, członek Rady Przejrzystości AOTM. 

Kolejnym problemem trawiącym polską kardiologię, jest brak kontynuacji opieki 

nad pacjentem po przebytym zawale.  

„Środowisko kardiologów nieinwazyjnych od dawna mówi, że nakłady na 

profilaktykę i rehabilitację po OZW oraz na leczenie ambulatoryjne są zbyt niskie 

w stosunku do środków przeznaczonych na leczenie ostrej fazy OZW. Moim 

zdaniem remedium nie powinna być alokacja środków z leczenia zabiegowego na 

postępowanie zachowawcze przed i po, lecz zwiększenie środków na leczenie 

zachowawcze bez uszczuplenia puli za leczenie zabiegowe. Nie może być tak, że 

na wizytę u kardiologa ambulatoryjnie na koszt NFZ czeka się miesiącami. W 
renomowanych przychodniach przyszpitalnych  zapisy przyjmowane są obecnie 

na rok 2014 (sic!), chyba że jest się pacjentem po zawale serca - wtedy terminy 

są na koniec roku 2013. Sprawa jest niezwykle poważna, bo staranne leczenie 

ambulatoryjne po OZW istotnie zmniejsza ryzyko kolejnego OZW 

i związanych z nim istotnych kosztów” – podkreśla prof. Maciej Karcz. 

 „To jest problem  na całym świecie i nie ma na to recepty. Polskie Towarzystwo 
Kardiologiczne pracuje nad ogólnopolskim programem w tej kwestii” – 

potwierdza profesor Tomasz Pasierski. 

Polska kardiologia ma się czym poszczycić. Świetnie wyspecjalizowana kadra, 

nowoczesny sprzęt, duża liczba (137) pracowni zabiegowych rozmieszczonych  

w całym kraju, powszechnie stosowane skuteczne leczenie zabiegowe (PCI),  

a zwłaszcza fakt, że aż 75% pacjentów z ostrym zawałem serca jest leczonych tą 

najskuteczniejszą metodą, sprawiają, że w tej gałęzi medycyny to nasz kraj jest 
europejskim liderem.  Należy jednak pamiętać, że utrudniony ambulatoryjny 

dostęp do kardiologów i niektórych leków może zniweczyć wysiłki lekarzy 

ratujących na co dzień życie pacjentom w ostrej fazie OZW.  

*** 

Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w roku 2010. Inspiracją dla 

jej powstania była narastająca dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka 
świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie 

podstawowe, przeznaczanych na świadczenia zdrowotne w Polsce, czego 

skutkiem jest szczególnie bolesne pozbawienie lub ograniczenie chorym dostępu 

do podstawowych świadczeń zdrowotnych. Strona internetowa Fundacji WHC 

gromadzi i prezentuje dane dotyczące świadczeń zdrowotnych i procedur 

medycznych, do których dostęp jest utrudniony. Więcej informacji o działalności 
Fundacji, jej celach i misji znajduje się na stronie 

http://www.korektorzdrowia.pl/ 

 



 
 

 

 

Lista dziennikarzy obecnych na seminarium  

 

 Agnieszka Dąbrowska - PAP 

 Marcin Ganclerz - TVP2 Panorama 

 Piotr Kościelniak - Rzeczpospolita 

 Dorota Romanowska - Newsweek 

 Barbara Góra – Informacyjna Agencja Radiowa 

 Bartłomiej Leśniewicz - Manager Zdrowia  

 Lidia Sulikowska - Gazeta Lekarska 

 Łukasz Sowa - lekarskaTV.pl 

 Cezary Ksel - Medycyna Dydaktyka Wychowanie 

 Patrycja Przybyłowicz - Praktyka Lekarska 

 Aneta Chycińska - Puls/Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie 

 Bronisław Tumiłowicz - Przegląd 

 

Publikacje, które ukazały się w dniach 17-25 maja 2012 roku  

 

Łączna wartość AVE publikacji w Internecie, TV i Radio  

162 526 zł 

 

Internet i social media 

medium źródło tytuł data 
AVE 

[zł] 

Internet eonkologia.pl  

Kardiologii grozi 

zawał?  

2012-

05-17 
  

Internet forumzdrowia.pl  

Kardiologii grozi 

zawał?  

2012-

05-17 
  

Internet pulsmedycyny.com.pl  

Do kardiologa - nie 

bez problemu  

2012-

05-18 
 124 

Internet zdrowie.senior.pl  

Kardiologia - 

konieczne innowacje 

i lepszy dostęp do 

lekarzy 

2012-

05-22 
 946 

http://www.eonkologia.pl/Kardiologii-grozi-zawal-,6269-19.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=764c1a05d6715d8de0b6&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=764c1a05d6715d8de0b6&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://www.forumzdrowia.pl/id,103,art,11760,ptitle,kardiologii-grozi-zawal.htm
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=6276ca7e8a1f4e1a80aa&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=6276ca7e8a1f4e1a80aa&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/15832,kardiologa,problemu.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=251539cbef6d9fca2bd4&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=251539cbef6d9fca2bd4&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://www.zdrowie.senior.pl/78,0,Kardiologia-8211-konieczne-innowacje-i-lepszy-dostep-do-lekarzy,14430.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=d4fc370a920dc523c220&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=d4fc370a920dc523c220&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=d4fc370a920dc523c220&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=d4fc370a920dc523c220&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8


 
 

 

Internet termedia.pl  

Kardiologii grozi 

zawał?  

2012-

05-17 
 843 

Internet biomedical.pl  

Kardiologii grozi 
zawał?  

2012-
05-21 

1 092 

Internet choroby.senior.pl  

Kardiologia - 

konieczne innowacje 
i lepszy dostęp do 

lekarzy 

2012-
05-22 

6 849 

Social 

media 

(Blogi) 

twitter.com 

lekseek: "Innowacje 

w leczeniu ostrych 
zespołów 

wieńcowych - ocena 

dostępności w 

Polsce"  

2012-

05-17 
  

 

TV 

medium źródło temat data 
AVE 

[zł] 

TV TVP Warszawa-  
Telewizyjny Kurier 

Warszawski 

Szpitalne problemy 
osób z chorobą 

wieńcową. 

2012-
05-25 

18:38:0

4 

8 833 

TV TVP2 - Panorama Polska może trafić 
na listę państw 

kradnących wartości 

intelektualne. 

2012-
05-17 

18:12:3

6 

81 633 

 

Radio 

medium źródło temat data 
AVE 

[zł] 

Radio PR1 Debata dotycząca 

ochrony zdrowia. 

2012-05-

27 

15:08:42 

62 206 

 

http://www.termedia.pl/Kardiologii-grozi-zawal-,6269.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=25c63ac0c4314e48e732&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=25c63ac0c4314e48e732&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://www.biomedical.pl/aktualnosci/kardiologii-grozi-zawal-6238.html?sid=9d9de3d86dd104ab6748b0da193e5f01
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=bdf46e0f5ad7886eeb1d&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=bdf46e0f5ad7886eeb1d&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://www.choroby.senior.pl/78,0,Kardiologia-8211-konieczne-innowacje-i-lepszy-dostep-do-lekarzy,14430.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=41e6a85882455f705a52&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=41e6a85882455f705a52&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=41e6a85882455f705a52&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=41e6a85882455f705a52&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://twitter.com/lekseek/status/200191648892850176
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=6aa02aba26a1332ba612&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=6aa02aba26a1332ba612&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=6aa02aba26a1332ba612&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=6aa02aba26a1332ba612&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=6aa02aba26a1332ba612&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=6aa02aba26a1332ba612&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_tv.php?kw=beb3e55fb336a375ee0a
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_tv.php?kw=beb3e55fb336a375ee0a


 
 

 

Wybrane publikacje 

 

forumzdrowia.pl 17.05.2012  

tytuł: Kardiologii grozi zawał? 

temat: Artykuł na temat polskiej kardiologii. 

autor: brak; profil portalu: inne;  

 

 

 

 



 
 

 

pulsmedycyny.com.pl 18.05.2012  

tytuł: Do kardiologa - nie bez problemu 

temat: Czas oczekiwania na wizytę u kardiologa to w Polsce średnio 6 miesięcy - 

wynika z najnowszego barometru Watch Health Care.  

autor: Marta Markiewicz; dotarcie: 549; AVE: 124 zł; profil portalu: 

medycyna/zdrowie;  



 
 

 

zdrowie.senior.pl 22.05.2012  

tytuł: Kardiologia - konieczne innowacje i lepszy dostęp do lekarzy 

temat: W Polsce pacjent na wizytę u kardiologa musi czekać blisko 6 miesięcy.  

dotarcie: 4 638; AVE: 946 zł; profil portalu: medycyna/zdrowie;  

        

 



 
 

 

termedia.pl 17.05.2012  

tytuł: Kardiologii grozi zawał? 

temat: dostępu do świadczeń w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych oraz o 

możliwościach poprawy dostępności  

dotarcie: 4 662; AVE: 843 zł; profil portalu: medycyna/zdrowie;  

 

 

 
 

 



 
 

 

biomedical.pl 21.05.2012  

tytuł: Kardiologii grozi zawał? 

temat: Choć polska kardiologia ma się lepiej niż wiele innych gałęzi ochrony 

zdrowia, to dostęp do specjalistów kardiologów i ratujących życie nowoczesnych 

sposobów terapii stanowi poważny problem. 

autor: Brak; dotarcie: 5 351; AVE: 1 092 zł; profil portalu: 
medycyna/zdrowie;  

 
 

 


