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12 lipca 2022 r.  

 

1. MZ: program profilaktyczny wykrywania nowotworów kobiecych u pacjentek obciążonych 
genetycznie zostanie zredefiniowany. W piątek TVN24 poinformował, że Szpital Kliniczny 
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu zawiesił wykonywanie badań profilaktycznych, które chroniły 
kobiety przed nowotworami dziedzicznymi z tego powodu, że Ministerstwo Zdrowia wstrzymało 
program. Dziś sprawę wyjaśniał na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech 
Andrusiewicz.  

„My mamy pulę pacjentek, całą grupę pacjentek, które, zgodnie z realizacjami z poprzednich lat, 
powinny odbyć badania kontrolne w lipcu i sierpniu i tych pacjentek na ten moment oczywiście nie 
możemy umówić” – mówiła w rozmowie z TVN24 doktor Małgorzata Stawicka-Niełacna, 
specjalistka w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej z Katedry Genetyki Klinicznej i 
Patomorfologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej rzecznik MZ wyjaśnił, że 23 czerwca do resortu zdrowia 
wpłynęło pismo ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. W piśmie czytamy, 
że szpital prosi o zwiększenie limitu świadczeń i wartości umowy dotyczącej realizacji programu 
opieki nad rodzinami wysokiego dziedziczenia raka jajnika i raka piersi w związku z przedłużeniem 
przez MZ programu badań profilaktycznych do końca sierpnia tego roku. Do pisma szpital dołączył 
propozycję zwiększenia limitu badań w poszczególnych zakresach. 

 

 

„Już 8 czerwca wysłaliśmy pismo do szpitali w sprawie aneksowania umów dotyczących Programu 

opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na 

nowotwory złośliwe” – wyjaśnił rzecznik MZ. Aneksy do umów mają obowiązywać do końca 

sierpnia, czyli do czasu przejęcia finasowania programu przez NFZ.  
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Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że nakłady na program badań profilaktycznych zostaną 

zwiększone. „Zwiększamy nakłady na program opieki. Po zmianach przeznaczymy na ten cel w 

ciągu pół roku aż 54 mln zł. Dodatkowo, na onkologię w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej 

w 2022 r. trafia 450 mln zł” – powiedział rzecznik MZ. 

2. Rzecznik MZ o braku leków. „W mediach głównie podkreślane jest, że brakuje leków dla 
cukrzyków i życie cukrzyków jest zagrożone, że brakuje terapii hormonalnych oraz że brakuje 
popularnych leków, antybiotyków dla dzieci. Rzeczywiście, czasowe braki mogą występować” – 
powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. „Wiąże 
się to najczęściej ze zwiększonym zapotrzebowaniem na te medykamenty. Nie można jednak 
straszyć ludzi, że zabraknie dla nich leków, bo to jest nieprawda” – dodał rzecznik MZ. Wojciech 
Andrusiewicz poinformował, że w przypadku cukrzycy zapotrzebowanie na jeden z leków, który 
pojawił się na liście antywywozowej, wzrosło w tym roku pięciokrotnie między innymi z tego 
powodu, że jest wykorzystywany przy okazji stosowania różnego rodzaju diet odchudzających. „Co 
do leków dotyczących terapii hormonalnej, zapotrzebowanie tak bardzo rośnie, że producenci nie 
są w stanie go zaspokoić. Większym problemem była oczywiście pewna niedostępność 
antybiotyków dla dzieci, która wiązała się z epidemią. Dostawy będą zwiększane, ale nie łudźmy się, 
że pokryją całość zapotrzebowania. Nie jest jednak tak, że te leki nie mają zamienników, bo mają” 
– powiedział rzecznik MZ. 

3. Ministerstwo Zdrowia opublikowało wyjaśnienie w sprawie liczby aptek. Ostatnio „Wirtualna 
Polska” informowała, że wiceminister Maciej Miłkowski, odpowiedzialny w rządzie za politykę 
lekową, wydał niezgodną z prawem interpretację przepisów, której wartość rynkowa może 
przekraczać nawet miliard zł, a tuż po jej wydaniu zaczęła z niej korzystać duża sieć apteczna. Chodi 
o ustawę prawo farmaceutyczne (tzw. „apteka dla aptekarza”). Jak informuje „WP” do ustawy 
wprowadzono zapis, że jeden podmiot może mieć co najwyżej cztery apteki w kraju. Jeśli będzie 
chciał mieć piątą, to wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmówi wydania zezwolenia. Apteka 
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dla aptekarza objęła swoją mocą wyłącznie nowo tworzone placówki, a nie te, które powstały 
przed czerwcem 2017 r. Dlatego nadal istnieje wiele sieci, które mają po kilkadziesiąt, a nawet ponad 

100 placówek. „Maciej Miłkowski 12 czerwca 2022 r. w odpowiedzi na pismo jednej z organizacji 
aptecznych stwierdza, że limit czterech placówek dotyczy województwa. I że łącznie jeden 
podmiot może otworzyć 64 apteki w Polsce - bowiem w każdym z 16 województw może otworzyć 
po cztery. Kilkanaście dni później wysoko postawiony pracownik jednej z największych sieci 
aptecznych w Polsce informuje dyrektora w zagranicznej spółce-właścicielu, że jest duża szansa na 
korzystniejsze interpretowanie prawa, co może przełożyć się na wzrost wyceny. Tajemnicą 
poliszynela bowiem jest, że zagraniczny inwestor chce działającą w Polsce sieć aptek sprzedać. 
Zdaniem polskiego menedżera - teraz transakcja może być prostsza i uda się otrzymać więcej 
pieniędzy” – informuje „WP”. „Podczas ostatniego spotkania kierownictwa Ministerstwa Zdrowia 
podjęliśmy decyzję, że wycofamy się z interpretacji, którą niedawno przedstawiłem. Doszliśmy do 
wniosku, że jest ona niewłaściwa” - mówi w rozmowie z WP Maciej Miłkowski. Dodał, że zawsze 
uważał, iż Apteka dla aptekarza ustanawiała limit czterech placówek w skali kraju, a nie 
województwa. „Na potrzeby odpowiedzi aptekarzom inną informację-interpretację przekazały mi 
jednak zarówno podległy departament w ministerstwie, jak i Główny Inspektor Farmaceutyczny. 
Ale nie chcę się nikim zasłaniać: naprawimy błąd, a ja mogę przeprosić za zamieszanie i wziąć 
sprawę na siebie” – powiedział Miłkowski. Więcej TUTAJ 

W poniedziałek 11 lipca Ministerstwo Zdrowia opublikowało wyjaśnienie w tej sprawie. „Minister 
Zdrowia na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) z urzędu, przedstawia objaśnienie prawne postanawiając, że 
sformułowanie „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych” wskazane w art. 99 ust. 3a pkt 1-3 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.) – dalej: 
„upf”, odnosi się do liczby aptek ogólnodostępnych prowadzonych w kraju” – czytamy w 
komunikacie MZ. Resort wyjaśnia, że ustawodawca nie dookreślił expressis verbis czy 
sformułowanie „4 aptek” odnosi się do całego kraju, czy może, jak w przypadku funkcjonujących 
przed wejściem w życie przepisów art. 99 ust. 3a, przepisów antykoncentracyjnych, do 
województwa. Uzasadnienie ustawy „Apteka dla Aptekarza” ani analizy Sejmowe przygotowane 
w toku procesu legislacyjnego nie skupiły się na tym istotnym zagadnieniu, pozostawiając pole do 
różnych możliwych interpretacji. W samym uzasadnieniu do ww. ustawy również nie rozstrzygnięto 
wprost o stosowaniu limitu do kraju ani o braku jego stosowania do województwa. Powyższa luka 
legislacyjna nadal powoduje wątpliwości interpretacyjne zwłaszcza w kontekście wykładni innych 
niż gramatyczna, które mogłyby być dokonywane. Ustawodawca swoim działaniem polegającym 
na nieusunięciu limitu 1% aptek w skali województwa (zakładając, że limit 4 aptek miał z 
pierwotnego założenia odnosić się do kraju), nieintencjonalnie doprowadził do stanu 
uzasadnionych wątpliwości” – wyjaśnia MZ. Minister Zdrowia uznał, że zapis w ustawie „co 
najmniej 4 aptek ogólnodostępnych” należy jednak interpretować tak, by liczba ta odnosiła się do 
terenu kraju, a nie województwa. Więcej TUTAJ 

4. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejska Agencja 
Leków (EMA) zalecają rozważenie drugich dawek przypominających szczepionek mRNA przeciw 
COVID-19 u osób w wieku od 60 do 79 lat oraz osób ze schorzeniami, które dają wysokie ryzyko 
ciężkiego przebiegu choroby. EMA podkreśla, że w Europie trwa obecnie nowa fala zakażeń wraz 
ze wzrostem liczby przyjęć do szpitali i oddziałów intensywnej opieki medycznej. Dlatego organy 
zdrowia publicznego powinny rozważyć podanie u osób w wieku od 60 do 79 lat, a także osób w 
każdym wieku narażonych na ciężki przebieg choroby drugiej dawki przypominającej. Można ją 
podawać co najmniej cztery miesiące po poprzedniej, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które 

https://finanse.wp.pl/wiceminister-od-lekow-i-glejt-dla-zagranicznego-biznesu-6788032463899296a
https://www.gov.pl/attachment/58723337-3a45-4f8d-92b2-88683fd6c374
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otrzymały poprzednią dawkę przypominającą ponad 6 miesięcy temu. Obecnie zatwierdzone 
szczepionki nadal są wysoce skuteczne w ograniczaniu hospitalizacji z powodu COVID-19, ciężkiego 
przebiegu choroby i zgonów w kontekście pojawiających się wariantów SARS-CoV-2 – informuje 
EMA.  

5. „Na chwilę obecną nie ma wskazań, by podawać czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19” 
– poinformował w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Rzecznik 
dodał, że jeżeli liczba zakażeń zaczęłaby przyspieszać, taka decyzja będzie musiała być podjęta. 
„Wiemy, że w Polsce szczepieniami czwartą dawką objęta jest populacja od 80. roku życia. Jest 
zalecenie, że tą czwartą dawkę można podać osobą od 60. roku życia. Tylko w tej chwili tę dawkę 
od 60. roku życia będą podawały te państwa, w których ta fala zakażeń osiąga szczyt bądź do tego 
szczytu się zbliża. My czekamy na to aż obaj główni producenci szczepionek we wrześniu 
wypuszczą szczepionkę celowaną w omikron. Mamy zapewnienie, że zarówno koncern Pfizer, jak 
i Moderna powinni już mieć szczepionki celowane na omikron. Wówczas zapewne my wydamy 
zalecenia co do szczepienia drugim boosterem, czyli czwartą dawką” – powiedział Wojciech 
Andrusiewicz.  

6. W Niemczech fala zakażeń COVID-19 utrudnia pracę szpitali. Ponad połowa oddziałów 
intensywnej terapii w Niemczech musi ograniczyć działalność, w tym odwołać lub przełożyć 
operacje, ponieważ wielu pracowników choruje na COVID-19, tymczasem pacjentów z 
koronawirusem jest tam ponad dwa razy więcej niż latem ubiegłego roku – informuje Polsat News. 
Niemieckie Interdyscyplinarne Stowarzyszenie Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (Divi) 
podało, że w niedzielę na oddziałach intensywnej terapii przebywało 1101 pacjentów z COVID-19, 
czyli o 48 osób więcej niż dzień wcześniej. To także ponad dwa razy więcej niż w tym samym czasie 
rok temu i - według Marksa - prawie cztery razy więcej niż w lipcu 2020 r. 

Plan tygodnia w zdrowiu: 

Śniadanie prasowe poświęcone sytuacji pacjentów z ostrą białaczką szpikową – 14 lipca 2022 r. W 
dyskusji podczas wydarzenia wezmą udział:  

• prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i 
Transfuzjologów (PTHiT) 

• Katarzyna Lisowska, Liderka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni 

Więcej TUTAJ  

Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych i z Niedosłuchem – 18 lipca 2022 r., godz. 15:00, sala im. 
Tadeusza Mazowieckiego (nr 23, bud. G), posiedzenie online. Tematu posiedzenia jeszcze nie 
podano. 

Sejmowa Komisja Zdrowia – 19 lipca 2022 r., godz. 17:00, sala nr 312, bud. U:  

• Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2427) – uzasadnia Minister Zdrowia. 
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https://www.isbzdrowie.pl/wydarzenie/sniadanie-prasowe-poswiecone-sytuacji-pacjentow-z-ostra-bialaczka-szpikowa/

