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30 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyło się dwudzieste piąte seminarium Fundacji Watch Health Care pt.:  

„Innowacje w leczeniu przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, a rozwiązania systemowe – ocena dostępności w Polsce” 

  

Światowa Organizacji Zdrowia (WHO) ostrzega, że już w 2020 r. przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) może zajmować 3 miejsce na 
świecie, pod względem liczby zgonów. Szacuje się, że około 10% dorosłej populacji Polski, a więc nawet do 3 milionów Polaków choruje na POChP. 
Tymczasem 80% osób cierpiących na tę chorobę nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia. 

 

Do najważniejszych przyczyn przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, należą czynne i bierne palenie papierosów, narażenie na pyły w środowisku pracy 
oraz zanieczyszczenia powietrza. POChP rozwija się bardzo powoli i podstępnie -  pacjenci z biegiem lat przyzwyczajają się do jej objawów. W 
rezultacie choroba prowadzi do przewlekłego niedotlenienia organizmu, które znacznie obniża sprawność i jakość życia. 

 

Zgodnie z przewidywaniami Światowej Organizacji Zdrowia, liczba osób z chorobami płuc będzie rosła. Największą grupę chorych stanowią osoby w 
podeszłym wieku, co w obliczu starzenia się społeczeństw, może prowadzić do „ukrytej epidemii POChP”. Brak programów terapeutycznych i 
ograniczenia w dostępie do innowacyjnych leków sprawia, że problem będzie przybierał na sile. 

 

80% chorych na POChP pali papierosy, dlatego zdaniem specjalistów, konieczne jest zwiększanie świadomości społecznej na temat przyczyn                     
i skutków tej choroby już od najmłodszych lat. Niezwykle ważne są  programy profilaktyczne i kampanie edukacyjno-informacyjne w mediach 
zachęcające do zerwania z nałogiem palenia papierosów. 

 

Polscy pacjenci mają ograniczony dostęp do nowoczesnych leków, stosowanych na świecie w leczeniu POChP. Najlepsze efekty terapeutyczne uzyskują 
osoby młode, pozostające we wczesnych stadiach choroby. Im później choroba zostanie wykryta, tym trudniejszy będzie stan chorego i gorsze będą 
rokowania, podkreślała prof. Ryszarda Chazan. 

 

Zdaniem ekspertów, zbyt mało pieniędzy z akcyzy na wyroby tytoniowe przeznacza się na walkę z nałogiem. Brakuje również poradni 
antynikotynowych. W 2014 r. wpływy budżetu państwa z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe wyniosły prawie 18 mld zł. Z tej kwoty zaledwie 0,5 proc. 
jest przeznaczane na walkę z nałogiem. To stanowczo za mało. I dopóki nie zmienimy tego, nie wierzę w zapewnienie tak potrzebnej profilaktyki. 
Powiem więcej, państwu opłaca się, że Polacy palą papierosy – podsumował dr Krzysztof Łanda, prezes fundacji Watch Health Care. 
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prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan – Przewodnicząca Komitetu Naukowego Seminarium – 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego; specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii, chorób płuc i 
alergologii; v-ce Przewodnicząca Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk 

 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk – Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej 
Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych, 
chorób płuc, alergologii, immunologii klinicznej 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centralnego 
Szpitala Klinicznego Sląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; specjalista chorób 
wewnętrznych i chorób płuc; Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

 

 

 

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

 

 

 

 

Lek. med. Krzysztof Łanda – Fundator Watch Health Care. 
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10:00-10:15 Lek. med. Krzysztof Łanda – Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości 

10:15-10:35  Prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan – Aktualne wytyczne i standardy postępowania w leczeniu POChP w Polsce 

10:35-10:50  Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej* 

10:50-11:05 Prof. dr hab. med. Maria Korzeniewska-Koseła – Epidemiologia POChP w Polsce 

11:05-11:20 Prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk – Analiza ekonomiczna i koszty leczenia POChP 

11:20-11:35 Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała – Konsekwencje nieleczenia POChP 

11:35-11:50 Dr n med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska – Znaczenie programów profilaktycznych w leczeniu POChP 

11:50-12:05 Dr n med. Piotr Dąbrowiecki – Leczenie POChP z perspektywy pacjenta 

12:05-12:25 Przerwa kawowa 

12:25-12:40 Dr n med. Rafał Rdzany – Rola AOTMiT w kształtowaniu dostępności do leków stosowanych w POChP 

12:40-12:55 Lek. med. Krzysztof Łanda – Dostępność do leczenia POChP dane z rankingów i Barometru WHC  

12:55-13:05 Magdalena Ciupak-Zarzycka – Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce; Barometr WHC; 
działalność Fundacji WHC; PATtube 

13:05-14:05  Dyskusja dotycząca poprawy dostępności do leczenia POChP w Polsce (prowadzenie dyskusji: Prezes Fundacji WHC Krzysztof 
Łanda) 

14:05-14:30 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer 
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Seminarium składało się z dwóch części: 
 
Pierwsza część – wystąpienia prelegentów. 

 
Druga część – debata systemowa. Dyskusja ukierunkowana była na 
temat możliwości poprawy dostępności do leczenia POChP w Polsce.  
Panel dyskutantów odnosił się do najważniejszych problemów 
poruszonych w prezentacjach.  
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dr Piotr Dąbrowiecki 
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Debata ukierunkowana temat poprawy sytuacji pacjentów chorych na POChP w Polsce. W dyskusji udział wzięli: prof.  Ryszarda Chazan, 
prof. Karina Jahnz-Różyk, dr Małgorzata Malinowska-Czajkowska, dr Wojciech Wysoczański oraz lek. med. Krzysztof Łanda 
(prowadzenie dyskusji). 
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prof. Ryszarda Chazan 

od lewej: dr Wojciech Wysoczański, prof. karina Jahnz-Różyk, 
prof. Ryszarda Chazan, dr małgorzata Malinowska-Czajkowska 
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• Lekarze specjaliści 

• Przedstawiciele organizacji 
pacjentów 

• Przedstawiciele AOTM 

• Przedstawiciele NFZ 

• Przedstawiciele MZ 

• Przedstawiciele 
towarzystw ubezpieczeń 
zdrowotnych 

• Eksperci w dziedzinie 
ochrony zdrowia 

• Media 
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Zespół Fundacji Watch Health Care  

im. Prof. Jacka Ruszkowskiego 

Ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków 

Tel. kom. +48 504 741 313, Tel.: +48 12 422 23 81 
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Dziękujemy za współpracę 

Pod poniższym linkiem dostępne są materiały z Seminarium: 
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/innowacje-leczeniu-przewleklej-
obturacyjnej-choroby-pluc-ocena-dostepnosci-polsce/  
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