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Odpowiedź na pismo 

Prezesa NIL Macieja Hamankiewicza 

NRL/BRP/MK/1421/2015 

Z dnia 3 września 2015 r.  

 

 

Szanowny Panie Prezesie,  

 

 

Dziękuję za ostatnią, drugą już odpowiedź Pana Prezesa, dotyczącą mojej oceny stanowiska Prezydium NRL z 

dnia 21 sierpnia br. Myślę, że nasza polemika oraz Pana wypowiedzi w prasie na jej temat summa summarum 

dobrze służą sprawie. Problem, którym się zajmujemy jest w moim odczuciu najwyższej wagi, więc Pana 

aktywność (choć, co do prezentowanej postawy, pozostawia wiele do życzenia, vide: wypowiedź w ostatniej 

Gazecie Lekarskiej) szczęśliwie przyczynia się do jego nagłośnienia, a być może i do wypracowania konsensusu, 

który kiedyś przełoży się na jakość stanowionego w Polsce prawa.  

 

Do dobrego tonu należy odpowiadać na wszystkie ważne wątki z pisma interlokutora. Skoro jednak nie raczył 

Pan w swoim piśmie z dnia 3 września br. odnieść się do zasadniczych wątków w moim piśmie z dnia 31 

sierpnia, od akapitu „MANIPULACJA CZY PRZEJĘZYCZENIE” poczynając, a na wielu ważnych kwestiach 

merytorycznych kończąc, to ja również nie czuję się w obowiązku, by odpowiadać na poszczególne zarzuty z 

ostatniego Pana pisma. 

 

Za pewne jest Panu wiadome, że w dniu 15 października 2015 odbyło się posiedzenie Komitetu Bioetyki Polskiej 

Akademii Nauk (KB/PAN) w siedzibie PAN w Warszawie. Posiedzenie w dużej mierze dotyczyło zagadnień, 

których dotyczy nasza polemika. Opóźnienie w podjęciu polemiki z Panem wynikało właśnie z faktu, że chciałem 

zapoznać się z opiniami członków KB/PAN oraz zaproszonych na posiedzenie ekspertów. W wyniku tego, nie 

tylko nie wycofuję się z tez, przedstawionych w dwóch moich poprzednich pismach, ale utwierdziłem się co do 

słuszności moich poglądów – co więcej, jestem bliższy prawidłowej diagnozy przyczyn patologii prawa w 

omawianym zakresie w Polsce i lepiej widzę konsekwencje, do których wadliwe prawo w ochronie zdrowia 

będzie prowadzić.  

 

Najważniejsze nowe (nie poruszane w poprzednich moich pismach) obserwacje, wnioski i postulaty: 

1. Możliwości standaryzacji w medycynie są ograniczone – wie o tym każdy, kto choć 

raz uczestniczył w opracowywaniu standardów czy wytycznych postępowania 

(evidence based practice guidelines). Medycyna zawsze będzie sztuką i nigdy nie 

będzie „książką kucharską”. Medycyny nie da się nauczyć z podręcznika. Do lekarza 

dochodzi świadomie i podświadomie ogromna ilość informacji o chorym (nie tylko w 
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ramach badania fizykalnego, ale i podmiotowego) – tych informacji nie da się wpisać 

w żadne sztywne ramy, z uwagi na ich ilość, ale też ilość i złożoność możliwych 

konfiguracji. Dobry lekarz nie tylko posiada wiedzę, ale również umiejętności, 

doświadczenie i co niezwykle ważne, talent. Dobrego lekarza charakteryzuje także 

odpowiednia postawa. Na podstawie stanowiska NIL z dnia 21 sierpnia 2015 r. oraz 

tez wyrażonych w Pana pismach do mnie, mogę stwierdzić, że dziś NIL nie stoi ani 

na straży medycyny jako sztuki, ani nie kształtuje odpowiednich postaw u lekarzy – 

wręcz odwrotnie, NIL wpisuje się w nurt ograniczania wolności zawodu i tworzenia 

opresyjnego prawa w ochronie zdrowia, co w konsekwencji prowadzi do deprecjacji 

zawodu, kształtowania postaw bierności i lęku wśród lekarzy, a w konsekwencji 

ograniczania praw pacjentów.   

 

2. Różnice pomiędzy chorymi i ich stanami zdrowia są tak duże, że w medycynie nie 

można zupełnie oddzielić badania (research) i leczenia (treatment)1. Medycyna 

zawsze była spersonalizowana i wbrew fanatykom standaryzacji o wojskowej 

mentalności, w przyszłości medycyna będzie spersonalizowana jeszcze bardziej. 

Choć powiększył się obszar wiedzy (evidence based medicine), to rozwój metod i 

technologii medycznych prowadzi szybko i jeszcze bardziej do powiększenia się 

zakresu diagnostyki i leczenia, którego w żaden sposób nie można wystandaryzować, 

zmierzyć czy zbadać w stopniu satysfakcjonującym radykałów.  

 

3. Skala zjawiska czystego off label oraz soft label (odsyłam do moich wcześniejszych 

pism) w zakresie procedur medycznych, stosowania wyrobów medycznych czy 

szerzej, stosowania technologii nielekowych jest znacznie większa niż w przypadku 

leków. Rygorystyczne traktowanie leków pod względem zastosowań poza 

wskazaniami rejestracyjnymi jest nie tylko nielogiczne, ale też w oczywisty sposób 

dyskryminujące. Co do farmakoterapii to ChPL nie stanowi źródła aktualnej wiedzy 

medycznej. W chemioterapii połączenia leków w schematy nie podlegają żadnej 

rejestracji. W przypadku stosowania leków często dochodzi do polipragmazji, która 

tylko w niewielkim stopniu poddaje się standaryzacji. W przypadku wskazań 

pediatrycznych stosowanie leków i technologii nielekowych prawie zawsze wiąże się 

                                                                 
1 It is extremely hard to distinguish between clinical research and the practice of good 
medicine. Because episodes of illness and individual people are so variable, every 
physician is carrying out a small research project when he diagnoses and treats a 
patient. (Thomas Chalmers) 
Every time a physician administers a drug to a patient, he is in a sense performing 
and experiment. (Herrman Blumgart) 
… every surgical operation of any type contains certain aspects of experimental 
work. (Francis Moore) 
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z ogromną niepewnością i ma znamiona badania (research). W świetle powyższych 

stanowisko NIL z dnia 21.08.2015 zalecające ograniczenie praktyki lekarskiej do 

„stosowania produktów po zakończeniu badań klinicznych i po ich wprowadzeniu do 

obrotu” jest bezpodstawnym i oczywistym nonsensem, szkodzącym wolności sztuki 

medycznej i dobru pacjentów.  

 

4. Skala zjawiska stosowania leków i technologii nielekowych poza wskazaniami 

rejestracyjnymi czy poza standardami postępowania jest tak duża, że nie można 

wymagać od lekarzy przygotowania protokołu badania, zgłoszenia go do jednej z 

nielicznych Komisji Bioetycznych w Polsce, wniesienia stosowanej opłaty i 

oczekiwania 30 dni na jej rozstrzygnięcie w przypadku każdego zastosowania off 

label czy soft label. Deklaracja Helsińska i code of ethics wystarczająco regulują 

obowiązki lekarza w tych przypadkach. Jeśli obowiązujące prawo stoi w sprzeczności 

z kodeksem etyki, to tym gorzej dla prawa i jego twórców, a prawo powinno czym 

prędzej zostać zmienione.  

 

5. Badanie kliniczne (w tym badania eksperymentalne) są ukierunkowane na poznanie, 

wzbogacenie wiedzy ogólnej – NIE WIEM, więc działam by wiedzieć. Praktyka 

medyczna jest ukierunkowana na pomoc pacjentowi, a więc lekarz ma 

przeświadczenie, że jego działanie ma znaczące szanse na sukces dla dobra 

chorego – „WIEM”, a więc działam by „pomóc”. Przy czym „wiem” w cudzysłowie, 

gdyż nie ma praktyki pozbawionej niepewności, natomiast słowo „pomóc” oznacza, 

że wdraża się postępowanie, które niesie więcej korzyści zdrowotnych niż ryzyka 

działań niepożądanych czy powikłań, o czym lekarz musi być przeświadczony.  

 

6. Pan Prezes w swoim pierwszym piśmie z dnia 26.08.2015 raczył zauważyć, że 

„członkowie samorządu lekarskiego aktywnie uczestniczyli w pracach nad 

tworzeniem Deklaracji Helsińskiej”. Zakładam w związku z tym, że przedstawiciele 

NIL brali również aktywny udział w jej aktualizacjach. Skoro tak, to nie rozumiem, 

dlaczego Prezydium NRL nie zauważyło, że z Deklaracji zostały wycofane określenia 

takie jak „eksperyment” czy „therapeutic or nontherapeutic research”. Skoro 

Prezydium NRL i jej prawnicy tak świetnie się orientują w zapisach Deklaracji 

Helsińskiej, to dlaczego nie prowadzą kampanii na rzecz zachowania prawidłowych 

znaczeń słów, stosowanych w polskich ustawach oraz czystości języka? Nie 

rozumiem dlaczego NIL nie postuluje adekwatnych zmian w polskim prawie?2 

                                                                 
2 The problem with the distinction between therapeutic and nontherapeutic 
research is, quite simply, that it is illogical. All ethical codes, regulations and 
commentaries relying on this distinction have, therefore, contained serious errors. Many 
types of research cannot be defined as either therapeutic or nontherapeutic (eg. 
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Podtrzymuję, że stanowisko Prezydium NRL z dnia 21.08.2015 jest, w mojej ocenie, niewłaściwe i czym prędzej 

winno ulec zmianie. Rzeczone stanowisko Prezydium NRL nie służy dobrze pojętym interesom środowiska 

lekarskiego – w jego świetle lekarze nie mogą się czuć bezpiecznie i swobodnie praktykować zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną. Stanowisko w sposób niedopuszczalny ogranicza obowiązki i prawa lekarzy do 

praktykowania wolnego zawodu. Postawa Prezydium NRL w nim wyrażona nie licuje z obroną koniecznego 

praktykowania medycyny, jako sztuki i w konsekwencji prowadzi do ograniczania praw pacjentów, z oczywistą 

szkodą dla tych ostatnich. Dzisiejsza postawa Prezydium NRL wpisuje się w kanon tworzenia opresyjnego prawa 

w ochronie zdrowia w Polsce, co mogę sobie tłumaczyć wyłącznie koniunkturą i względami politycznymi.  

Niestety opresyjne prawo tworzone w ostatnich latach przy ul. Miodowej w Warszawie zagraża nie tylko 

rzetelności sztuki medycznej, kształtując niewłaściwe postawy, ale także bezpośrednio pacjentom. Łatwo jest 

zakazać, gdy nie chce się rozstrzygać w warunkach niepewności. Zakaz dla wielu wydaje się wręcz koniecznością 

i naturalnym rozstrzygnięciem w przypadku niedouczenia czy leniwej intelektualnie postawy. Tak właśnie 

leniwy urzędnik odrzuca niewygodny wniosek, który może go narazić na wysiłek lub negatywne konsekwencje 

ze strony przełożonych, w warunkach niepewności. Tak właśnie leniwy sędzia rozstrzygnie na niekorzyść 

sądzonego, jeśli uzna, że tak łatwiej i choć wie, że rozstrzyga zgodnie z wykładnią złego prawa, to przecież nie 

on napisał to prawo i dla niego bezpieczniej. Tak właśnie leniwy prawnik takiego czy innego samorządu, zaleca 

by nie zawracać sobie głowy i przyjąć rozstrzygnięcie ograniczające.  

Dobry lekarz nie ma tego komfortu, jeśli dba o chorych. Zawsze podstępuje w warunkach dużej niepewności i 

jak w żadnym zawodzie tyko talent i doświadczenie pozwalają ograniczać negatywne konsekwencje choroby czy 

leczenia. Na całe szczęście w Polsce wciąż chyba większość lekarzy nie jest leniwa. Na szczęście wciąż 

podejmują świadomie lub nieświadomie ryzyko w świetle opresyjnych przepisów chorego prawa i wciąż 

praktykują zgodnie z zasadami etyki i zdrowego rozsądku dla dobra chorych. Pytanie, jak długo taka postawa 

będzie dominującą wśród polskich lekarzy, skoro stanowiska Prezydium NRL skłaniają do leniwej postawy i 

ograniczania wolności wykonywania zawodu?
3
 

                                                                                                                                                                                                        

placebo). „Ethics and Regulation of Clinical Research” – tam też rozwinięcie i 
bibliografia. 
 
3 Jednym z bardzo wielu przykładów na negatywną reakcję lekarzy na wadliwe prawo 
może być ograniczenie przepisywania antybiotyków na recepty refundowane w Polsce 
Wady ustawy refundacyjnej, która weszła 1.01.2015 (zachęcam do zapoznania się z 
historią artykułu 66-63 projektu tej ustawy: slajd nr 15 z prezentacji 
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/rejestracja-a-refundacja-zbiory-logiczne-
tylko-czesciowo-nakladajace-sie-ratio-legis-a-praktyka-stanowienia-prawa-w-zakresie-
refundacji-i-ustalania-cen-w-polsce-off-label-on-label-soft/) spowodowały wątpliwości, 
a kontrole NFZ zmusiły lekarzy do nonsensownych zachowań. To z kolei ograniczyło 
prawa pacjentów, którzy często muszą wnosić pełną opłatę za antybiotyki znajdujące się 
na Wykazach Leków Refundowanych. Innym przykładem konsekwencji złego prawa 
może być utrata statusu refundacyjnego przez setki leków o ugruntowanej pozycji 
w lecznictwie, które przed 1.01.2012 były refundowane przez NFZ. I wiele innych.  

http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/rejestracja-a-refundacja-zbiory-logiczne-tylko-czesciowo-nakladajace-sie-ratio-legis-a-praktyka-stanowienia-prawa-w-zakresie-refundacji-i-ustalania-cen-w-polsce-off-label-on-label-soft/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/rejestracja-a-refundacja-zbiory-logiczne-tylko-czesciowo-nakladajace-sie-ratio-legis-a-praktyka-stanowienia-prawa-w-zakresie-refundacji-i-ustalania-cen-w-polsce-off-label-on-label-soft/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/rejestracja-a-refundacja-zbiory-logiczne-tylko-czesciowo-nakladajace-sie-ratio-legis-a-praktyka-stanowienia-prawa-w-zakresie-refundacji-i-ustalania-cen-w-polsce-off-label-on-label-soft/
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Apeluję: 

 Traktowanie charakterystyki produktu leczniczego (ChPL), jako źródła wiedzy 

medycznej jest niewłaściwe; 

• Ograniczanie refundacji wyłączenie do wskazań zarejestrowanych jest nieakceptowalne; 

• Wymagania kontaktu z Komisją Bioetyczną przy soft label, ale także w przypadku „czystego” off label 

jest niepraktyczne i niewłaściwe, gdyż ogranicza prawa lekarza i pacjentów. 

• Nie psujmy języka (szczególnie, gdy przenosi się to na powszechnie obowiązujące prawo) – używajmy 

jednoznacznych pojęć; 

• Nie psujmy prawa – nie twórzmy nierealistycznych zapisów, szczególnie gdy stoją w sprzeczności z 

etyką zawodową i zdrowym rozsądkiem; 

• Nie wybierajmy do władz samorządu lekarskiego osób, które w niewłaściwy sposób pojmują dobro 

pacjenta, nie walczą o dobrze pojęte interesy lekarzy i nienależycie dbają o etyczne podstawy 

tworzonego prawa w ochronie zdrowia. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Lek. Krzysztof Łanda 

Prezes i Założyciel 

Fundacji Watch Health Care  

 

 

 

 
 


