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WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
OPARTA O ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE MEDYCZNE

WPROWADZENIE

„Polska weszła w XX wiek jako jedynie koncept historyczny. W wiek XXi weszła jako 
pewne siebie, demokratyczne państwo o niezagrożonych granicach, mające dużą szansę 
na miejsce przy głównym europejskim stole.” Pisał The Economist, 25.10.2001. Przez 
dobrych kilka lat żyliśmy na „zielonej wyspie”, z której obecnie zrzuca nas upowszechniony 
kryzys i rosnący brak wiary, że jesteśmy lepsi niż inni których pochłonął. czy to dobry czas  
by budować plan rozwoju Śląska na wiele następnych lat? Tak. Śląsk już wielokrotnie 
w historii pokazał, że może być motorem przemian, a następnie budować warunki two-
rzenia stabilnego dobrobytu. Tu dobra wola i umiejętności, podejmowanie ryzyka i rozsą-
dek, pomysłowość i solidna praca są, były i będą podstawą relacji sąsiad-sąsiad, obywatel  
– państwo, pracownik/pracodawca – gospodarka. czy w  kontekście budowania planu  
perspektywicznego rozwoju tego regionu warto w osobny sposób potraktować techno-
logie medyczne i służbę zdrowia? Skoro obecnie największymi pracodawcami na Śląsku 
są Śląski Uniwersytet Medyczny, szpitale oraz inne uczelnie wyższe – to jest to nie tylko 
problem (wagi społecznej) właściwego poziomu opieki zdrowotnej. Otwarty na pacjen-
tów z całej Europy rynek usług medycznych to też szansa na uzyskanie dobrego miejsca 
w  podziale pracy i  dostęp do środków finansowych. Z  drugiej zaś strony technologie 
medyczne często są nie tylko szczytnym celem osiągnięć cywilizacyjnych, lecz także pro-
motorem rozwoju wielu działów techniki i gospodarki. dlaczego? Bo stanowią najtrudniej-
sze wyzwania naukowe i technologiczne i ciągle nie nadążają za wymaganiami rynkowymi, 
którego sponsorem (poprzez podatki) i  beneficjentem (jako pacjenci) jest każdy z  nas. 
Powszechność uczestnictwa w rynku zdrowia i ciągła potrzeba doskonalenia oferowanych 
usług, sprzętu i materiałów stanowi obecnie chyba najsilniejszą siłę i potrzebę postępu. 

Jesteśmy świadkami ważkiej zmiany w  systemie ochrony zdrowia. To kolejna 
zmiana, która zachodzi w  trakcie ostatnich 50 lat. Służba zdrowia ze służby (czyli 
powinności) została przekształcona w  usługę (czyli możliwość realizacji zadania  
po spełnieniu pewnych koniecznych warunków). Obecnie czas na technologię zdrowia. 
coraz większe znaczenie dla oceny efektywności leczenia będzie miał dostęp do sto-
sownych technologii. By tą sprzyjającą sytuację wykorzystać należy odpowiednio 
wykorzystać zasoby intelektualne i  gospodarcze Śląska. Mam nadzieję, że niniejszy 
tekst będzie jednym z znaczących głosów wskazujących nasz potencjał oraz właściwy 
kierunek i sposoby realizacji rozwoju Śląska o zaawansowane technologie medyczne. 

Jedne z największych uczelni wyższych w kraju (Śląski Uniwersytet Medyczny, Politech-
nika Śląska), znakomite ośrodki leczenia serca, onkologia, ratownictwo medyczne i wiele 
innych działów usług medycznych oraz ośrodki naukowe opracowujące nowe mate-
riały i urządzenia medyczne (FRK, iTAM) to niezwykły potencjał, fundamenty na których 
można budować wizję rozwoju Śląska, opartą o zaawansowane technologie medyczne. 
Przykładowo; Zabrze z Śląskim centrum chorób Serca, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii, 
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instytutem Techniki i Aparatury Medycznej, centrum Materiałów Polimerowych i Węglo-
wych PAN, Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
nowym Wydziałem Bioinżynierii Politechniki Śląskiej stanowi naturalne miejsce osadzenia 
realizacji strategii w zakresie innowacyjnych technologii medycznych leczenia serca. 

POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH I JEJ TECHNICZEGO WSPARCIA

W  procesie leczenia, obok środków farmaceutycznych oddziałujących na stan 
chorego poprzez odpowiednie reakcje biochemiczne oraz interwencji chirurga zmie-
niającej fizyczne warunki układów biologicznych coraz częściej stosuje się urządzenia 
wspomagające prace organów człowieka lub zastępujące jego elementy. Niewątpliwie 
największymi, spektakularnymi, sukcesami jest powszechne wykorzystanie sztucznej 
nerki czy wielu rodzajów pomp krwi. Równocześnie rozwijają się metody i narzędzia 
diagnostyczne szybko określające stan tkanek oraz dynamikę pracy organów. Lekarze 
konsultują pacjentów wykorzystując środki telemedyczne, internet i  lecząc mogą 
korzystać z współcześnie nagromadzonej wiedzy w postaci programów ekspertowych 
i urządzeń diagnostycznych oceniających stan chorego.

Rozwój biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i nanotechnologii stwarza uni-
kalną dla medycyny możliwość osiągnięcia znaczących postępów w zakresie wczesnej 
bardziej precyzyjnej i coraz mniej inwazyjnej diagnostyki, a także stosowania skutecz-
niejszych metod leczenia farmakologicznego oraz protezowania z  wykorzystaniem 
nowej generacji materiałów biozgodnych. Jedną z ważniejszych konsekwencji zastoso-
wań najnowszych osiągnięć współczesnej biologii i chemii jest coraz bliższa możliwość 
indywidualizowania procesu leczenia. Poznanie molekularnej natury materiału gene-
tycznego człowieka (ang. Human Genome Project, HUGO Project) stwarza nadzieję 
na poznanie indywidualnych cech pacjentów. „Wizytówka genowa”, która nie tylko 
ułatwi lekarzowi diagnozowanie i  stosowanie właściwej terapii, ale przede wszyst-
kim zidentyfikuje indywidualne zagrożenia, jakich powinien określony osobnik unikać,  
aby zminimalizować ryzyko zapadnięcia na określoną chorobę. 

Równolegle z poznawaniem genomu człowieka prowadzone są międzynarodowe 
badania w ramach projektu (ang. human Proteome Organization), którego celem jest 
poznanie wszystkich białek człowieka, a więc produktów ludzkich genów i ich funkcji. 
Tzw. „markery molekularne”, umożliwiają precyzyjną diagnozę określonych schorzeń 
oraz zminimalizowanie ilości materiału biologicznego wymaganego do postawienia 
precyzyjnej diagnozy i   skutecznej kontroli przebiegu leczenia. Kolejnym przykładem 
projektu Wielkich Wyzwań jest międzynarodowy projekt poznania fizjomu (The Phy-
siome Project). Jego celem jest interpretacja genomiki i  proteomiki w  integrujących 
ramach fizjologii organizmu, czyli zrozumienie w opisach ilościowych w  jaki sposób 
struktura i  funkcja komórek, tkanek i narządów wyjaśnia złożone zachowania syste-
mów żywych.

W nurt tych badań doskonale wpisuje się projekt Organome, który zamierzamy 
realizować w ramach Sieci BioMedTech Silesia. celem projektu jest poznanie wszyst-
kich interakcji sztucznych materiałów z organizmem żywym. Będzie to próba uzyska-
nia odpowiedzi na szereg pytań o skutki stosowania nowych materiałów i technologii, 
o ich wpływ na reakcję organizmu od genomu do fizjomu. Zmierzamy ku koncepcjom 
integracyjnym i systemowym. 
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Głównym celem ujęcia systemowego jest opisanie i  zrozumienie, w  jaki sposób 
duża liczba różnych części oddziałuje i samoorganizuje się w całość (system), wykazu-
jącą właściwości, które nie mogą być zrozumiane w wyniku badania wyizolowanych 
składników Ujęcie systemowe przekraczające poszczególne poziomy opisu wydaje się 
szczególnie istotne w badaniach biomedycznych. Badania systemowe pozwolą w nie-
dalekiej przyszłości na ulepszanie ludzkich możliwości poprzez połączenie technologii 
z zakresu nanobiologii, biologii, informatyki i kognitywistyki (synteza wiedzy o umyśle: 
ang. cognitive Science).

Wiemy więc coraz więcej o sobie, ale do dziś nie do końca potrafimy tą wiedzę 
wykorzystać zaprząc do efektywnych metod leczenia. Ściśle dedykowane środki 
i metody leczenia dla danego pacjenta są ciągle rzadkością. Budowanie elementów 
zastępczych zniszczonych chorobą organów z  materiałów biologicznych (hodowle 
komórkowe) czy technicznych, pomimo znanych sukcesów, nie daje gwarancji dłu-
giego szczęśliwego życia. dostęp do usług dobrej jakości nie jest powszechny.

Zbudowaliśmy świat coraz bardziej cyfrowy. Potrafimy gromadzić, przesyłać i ana-
lizować informacje dotyczące świata i ludzi. cyfryzacja i telemedycyna stanowi szansę 
na demokratyzację dostępu do usług o właściwej jakości. A po postępach technologii 
Tele-komunkacji czas na postępy Tele-akcji. A do tego potrzebne są roboty medyczne.

O skuteczności działań medycznych coraz silniej decyduje stosowanie innowacyjnych 
technologii. Rozważając perspektywy rozwoju Śląska – proszę pamiętać, że we wszyst-
kich tych dziedzinach mamy na Śląsku pionierskie, znakomite osiągnięcia i doświadczenia. 

TELEPRZYSZŁOŚĆ

Wchodzimy w  okres radykalnego przyspieszenia technologicznego opartego 
o rozwój informatyki i elektroniki, biologii molekularnej i genetyki oraz nanotechnologii. 

Obecnie transfer danych w internecie rośnie o ponad 50 procent rocznie, stwarza-
jąc znaczne wyzwanie dla istniejących sieci komunikacyjnych, które wkrótce osiągną 
granice swojej przepustowości. Jedną z przyczyn jest wzrost świadczenia usług elek-
tronicznych w zakresie opieki zdrowotnej, prowadzenie transakcji handlowych, wideo 
konferencji, czy e-kształcenia i szkoleń. 

Telemedycyna stwarza warunki maksymalnego wykorzystania najlepszych 
zasobów osobowych, gromadzenia wiedzy, optymalizacji, kontroli organizacji i stan-
dardów usług medycznych. 

W czerwcu w USA ruszył Premierconnect – największa na świecie baza danych medycz-
nych i platforma wymiany informacji między lekarzami. Projekt ma im pomóc w podejmo-
waniu codziennych decyzji terapeutycznych i doskonaleniu swoich umiejętności.

Zdalna opieka pozwala by jeden lekarz odpowiednio wyposażony pod względem 
technicznym by mógł świadczyć usługi wielu pacjentom, żyjącym nawet w odległych, 
trudno dostępnych regionach to najlepsze rozwiązanie dla pacjenta, który pozostaje 
w domu. Rozwijane telemedyczne aplikacje interaktywne zawierają elementy diagnostyki 
(telepatologia, teleradiologia), nadzoru nad pacjentem lub terapii (teleterapia). Teleme-
dyczne technologie odgrywają coraz większą rolę w ratownictwie medycznym (w tym 
ratownictwo morskie i górskie). Telemedycyna ułatwia komunikację między ośrodkami 
o  różnym nasyceniu technologiami medycznymi i  różnym potencjale specjalistycznym. 
Praktykowane jest również monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. 
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Rozbita na specjalizacje medycyna i obecna praktyka rozliczania kosztów leczenia 
prowadzi do konieczności standaryzowania usług z zastosowaniem metod kompute-
rowej oceny i przesyłania informacji na odległość. 

czy mamy na Śląsku znaczące doświadczenia w tym zakresie? Tak. Śląska firma Tele-
medycyna Polska S.A. w 2011 r. osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 78% wobec 
roku 2010 r. W ramach usługi Kardiotele (nadzór pacjentów kardiologicznych – EKG) liczba 
klientów zwiększyła się do 7096 na koniec ii kwartału 2012 r. co oznacza wzrost o 47% r/r. 

Tu także, w 2010 r., przeprowadzono pierwsze w kraju eksperymenty z telechirurgii. 
Prototypowy robot Robin heart w centrum Medycyny doświadczalnej SUM w Katowi-
cach był sterowany z Zabrza z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, pioniera polskiej robo-
tyki medycznej. 

Rozwijająca się robotyka medyczna tworzy narzędzia bezpośredniego kontaktu 
via technologia telemedyczna z pacjentem czy personelem medycznym.

CYFRYZACJA

Konieczność wdrożenia cyfryzacji wynika z  potrzeby kalkulacji; wprowadze-
nia wymogu ekonomicznej optymalizacji usług, co oznacza właściwe wykorzystanie 
zasobów ludzkich i środków leczenia. Upowszechnienie systemów ubezpieczeniowych 
pokrywania kosztów opieki zdrowotnej w sposób naturalny wpłynęło na wprowadze-
nie możliwości wyboru czyli konkurencję i, co za tym idzie, potrzebę zobiektywizowa-
nia metod właściwego wyboru dostawcy materiałów, urządzeń i usług. Obiektywizacja 
oznacza wprowadzenie metod matematycznych, które opierają się na wycenie war-
tości usług. decydenci często muszą jednak dokonywać wyborów pod presją ryzyka 
dokonania błędu o  dużych kosztach społecznych, więc wycena bywa pozbawiona 
cech obiektywnych. cyfryzacja to też narzędzie badania mechanizmów podejmo-
wania decyzji i  ich skutków, czyli poprawiania działania systemu. coraz ważniejszym 
czynnikiem stają się obecnie koszty pracy wobec otwarcia światowego rynku pracy  
dla lekarzy i pielęgniarek. Akceptacja wzrostu wynagrodzeń tej grupy może być coraz 
trudniej akceptowana przez obywateli. Z  drugiej strony przykład: obniżka wynagro-
dzeń o 25% spowodowała ucieczkę z Rumuni 2500 lekarzy. 

Z punktu widzenia społecznego cyfryzacja niesie jednak wartość dodaną – możli-
wość otwarcia źródła informacji dla społeczeństwa. W demokratycznych warunkach 
przekłada się to na nie tylko na modyfikację i optymalizacje własnych wyborów oby-
wateli, ale też na kontrolę i wpływ na centra podejmowania decyzji generalnych.

Żeby system działał musi być powszechny i bezpieczny (by dane nie mogły być 
manipulowane przez udziałowców rynku). Musimy mieć informację o  cAŁOŚci, 
wszystkich elementach systemu i oddziaływaniach pomiędzy nimi.

Fragmentaryzacja rynku informacji jest czynnikiem ryzyka porażki regulacji rynku. 
Boleśnie się o  tym przekonują też amerykanie (USA). Brak lub niewłaściwa komunika-
cja pomiędzy elementami układu musi doprowadzić do utraty wiarygodności systemu.  
Jak informował prof. harvey V. Fineberg podczas organizowanej przez Polską Akade-
mię Nauk międzynarodowej konferencji ”Electronic health and Medicine: Advances and 
challenges”, obecnie w  USA postępuje szybka ewolucja rozwiązań informatycznych, 
związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną i internetowym kontem pacjenta. 
W Stanach Zjednoczonych Ameryki systemy z zakresu e-health już od dłuższego czasu 
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rozwijały się oddolnie w  sposób nieskoordynowany. doprowadziło to do sytuacji, 
w  której duża część rozwiązań informatycznych funkcjonujących w  USA nie komuni-
kowała się ze sobą. By wprowadzić do systemu cechy interoperacyjności w USA wdra-
żana jest centralizacja systemu zbierania i analizy informacji. W Polsce za koordynację 
systemów e-health powinno być odpowiedzialne centrum Systemów informacyjnych 
Ochrony Zdrowia (cSiOZ). System centralny, budowany przez cSiOZ, musi być przygoto-
wany do współpracy ze szpitalami, z instytucjami, z rejestrami publicznymi oraz z Elek-
troniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (podaję za www.rynekzdrowia.pl).

Mamy na Śląsku pionierskie doświadczenia w kraju i  znakomite firmy oferujące 
usługi w zakresie cyfryzacji służby zdrowia m.in. firma KAMSOFT z projektem OSOZ 
(Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia).

SŁUŻBA, USŁUGA I TECHNOLOGIA ZDROWIA

Jesteśmy świadkami kolejnych transformacji i  ewolucji opieki zdrowotnej. Lekarz 
oddala się od pacjenta. coraz więcej czynników wpływa na podjęcie decyzji o podjęciu 
leczenia i sposoby jej realizacji. Transformacja od służby, przez usługę do technologii 
– gdzie lekarz jest jednym z elementów systemu jest faktem. W wielu przypadkach  
to nie lekarz faktycznie diagnozuje oraz leczy – czyli określa stan chorego, usuwa 
objawy i skutki choroby – lecz środki chemiczne, biologiczne czy techniczne urządzenia.

Służba
relacja człowiek<> lekarz

w obowiązku pomocy człowiekowi w potrzebie
Usługa

relacja człowiek>pieniądz<lekarz,
parytet pieniądza, który decyduje i wadze relacji wykonywania usługi

Technologia leczenia,
relacja człowiek>pieniądz<technologia<lekarz,

lekarz jest tylko elementem technologii.
Technologiczne podejście do procesu leczenia ma swoje zalety – standaryzacje, 

ale i wady – człowiek jest tylko obiektem racjonalizowanych działań medycznych.
Z punktu widzenia płatnika lekarz dzisiaj jest elementem procesu, 

technologii zdrowia, technologii leczenia.

OD I DO ŚLĄSKA

Antoni Kukliński zaproponował, aby w nawiązaniu do Programu Przyszłość Regio-
nów Urzędy Marszałkowskie pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
stworzyły system problemowych monografii regionu.

Zaproponowane przez niego schematy postępowania są statyczne i  wydają się 
trudne do praktycznego wykorzystania. Budowanie strategii opartej o  trajektorie 
rozwoju z rozsupływaniem węzłów gordyjskich jest pewnie zgodne z teorią, ale wydaje 
mi się, że polityka regionalna powinna być oparta o dynamiczne modele.
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PROPONOWANA METODOLOGIA

BUdOWA MOdELU (zasoby, potencjał, kultura, procesy, cele, narzędzia…)
OBSERWATORiUM (aktualizacja danych otoczenia)
SYMULAcJE (modelowanie)
KiEROWANiE (modyfikacje sposobów osiągnięcia celu wykorzystując posiadane narzędzia)
Ale zacząć trzeba od tożsamości.

W POSZUKIWANIU JASNEGO WIZERUNKU – MARKI POLSKI/ŚLĄSKA

iNSTYTUT MARKi POLSKiEJ zamówił prawie 10 lat temu opracowanie marki polskiej. 
Wg. raportu napisanego przez firmę Saffron (Badania, analiza i tworzenie idei przewod-
niej, Londyn 2004) prowadzona przez uznanego specjalistę dziedziny – pana Wally Olins – 
symbolem Polski mógłby być Janus (bóg o dwóch twarzach: na wschód i zachód, wiązany 
m.in. z bramami i pierwszym miesiącem roku) oraz hasło Creative tension co można prze-
tłumaczyć najzgrabniej jako Twórcza przekora, czy twórcze napięcie. Symbole te charak-
teryzują krótko i dosadnie kim jest Polska i Polak – są dla obcych znakiem rozpoznawczym 
w gąszczu informacji o świecie obcych krajów i narodowości. Z drugiej strony budują też 
poczucie tożsamości dla mieszkańców określonego kraju, czy regionu.

do te pory nie dopracowaliśmy się Marki Śląska. Są pewne projekty promocyjne 
regionu – ale to zupełnie co innego. Budowanie planu, perspektywy kim będziemy 
za lat 20 warto chyba rozpocząć od rozważenia kim jesteśmy dziś lub poszukiwania 
cech uniwersalnych Ślązaka i Śląska, które powinny przetrwać kolejne wieki. 

WPŁYWY

Budowa planu perspektywicznego rozwoju i nadzór jego realizacji wymaga oparcia 
o modele dynamiczne, w których bardzo szybko można ujawnić powstanie zewnętrznych 
i wewnętrznych czynników modyfikujących szansę osiągnięcia wyznaczonych celów (naj-
lepiej przed ujawnieniem znaczącego wpływu czynnika). Nie tylko w części gospodarki 
opartej o zaawansowane technologie medyczne należy obserwować zmiany w zakresie: 
demografii i  klimatu oraz powstawanie nowych innowacji. Ale na to nakładają się również 
zmienne, okresowe z natury wpływ polityki, która w znacznej mierze – poprzez wybory 
- związana jest z aktualnym stanem mentalnym społeczeństwa. Tylko społeczeństwo opty-
mistyczne, wolne i zdrowe może budować przyszłość o podobnych przymiotach.

DEMOGRAFIA

Podstawowe składowe polityki rozwoju to: Liderzy, Finansowanie, instrumenty 
i instytucje. Brak liderów pracujących w atmosferze wolności (otoczonych zaufaniem) 
jest jednym z częstych powodów upadku wielkich projektów!!

Liderzy – to wynalazcy, naukowcy, artyści, ekonomiści, politycy, społecznicy ……. 
Zmiany demograficzne spowodują przewartościowania również w  zakresie  

tzw. kapitału ludzkiego. James canton, amerykański futurolog, w  książce  
“The Extreme Future” pisze wprost, że czeka nas czas wojen o  talenty. Zjawisko 
drenażu mózgów szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych i  chin będzie się 
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nasilać. Rozwój medycyny w znacznym stopniu jest wynikiem prac mutidyscyplinar-
nych zespołów badawczych działających w obszarze bioinżynierii. 

Opracowanie Biomedical Eengineering Education in Europe; Status Reports  
Biomedea z lipca 2005 ujawnia generalnie pozytywny obraz zmieniającej się edukacji 
w zakresie bioinżynierii, są duże szanse na sprostanie celom wytyczonym w zakresie 
bioinżynierii w Europie. W Polsce pracuje obecnie około 1000 naukowców w obsza-
rze technologii biomedycznych, w  tym 50 profesorów i  150 doktorów. Z  drugiej 
strony wobec szybkiego i nieuniknionego rozwoju technologii komputerowych wyko-
rzystanie sztucznej inteligencji w  różnego typu zastosowaniach zmniejszy zapotrze-
bowanie na popularne dzisiaj zawody (np. w  usługach, obsłudze biurowej). Znikną 
niepotrzebne i  powstaną nowe specjalności również w  zakresie służby zdrowia.  
Ze względu na zmianę struktury demograficznej wzrośnie zapotrzebowanie na zawody 
wymagające bezpośredniego kontaktu między ludźmi. 

KLIMAT

Temat zmian klimatycznych w  perspektywie 20 lat warto rozpatrywać z  punktu 
widzenia wpływu sposobu prowadzonej działalności gospodarczej na jego zmiany. 
Zielone lobby UE poprzez nowe przepisy wpływa na upowszechnienie dbałości o środo-
wisko. Pamiętajmy zawsze, że jesteśmy tyko elementem tego środowiska i jego degra-
dacja niszczy również nas. Jak mówi indiański mędrzec „Ziemię pożyczyliśmy jedynie  
od naszych dzieci”. Jednak najszybciej wpływ degradacji środowiska poczujemy 
na własnej skórze. Wiemy o tym na Śląsku zbyt dobrze – wszak od lat wypuszczamy 
w  powietrze i  do rzek trucizny oraz budujemy góry śmieci z  tego co przetwarzamy 
pod ziemią, w naszych fabrykach i domach. Powstało tu wiele znaczących opracowań 
o  wpływie środowiska na zdrowie mieszkańców. Możemy się tym doświadczeniem 
podzielić z krajami obecnie przeżywającymi gwałtowny rozwój przemysłowy. 

POLITYKA

Polityka zmienną jest. Kryzys w  sposób naturalny weryfikuje efektywność 
systemu ochrony zdrowia. Być może i  w  Polsce mechanizm finansowania szpital-
nych świadczeń zdrowotnych będzie uzależniony od uzyskanego efektu zdrowot-
nego (value-based purchasing – VBP, pay for performance – P4P), w przeciwieństwie  
do nadal popularnych mechanizmów płacenia świadczeniodawcy za udzieloną poradę  
lub hospitalizację (fee for service) czy osobodzień. Wg raportu Europejskiego insty-
tutu Przedsiębiorczości (European Enterprise Institute – EEI) z Brukseli, reforma euro-
pejskiej służby zdrowia powinna iść w stronę wzmocnienia roli pacjenta w systemach 
opieki zdrowotnej i redukcja kosztów funkcjonowania służby zdrowia (wprowadzenia 
konkurencji w służbie zdrowia) i otwarty dostęp do informacji. W ekonomii zdrowia 
od dawna obserwuje się zjawisko stałego wzrostu kosztów. Powody – starzenie 
się społeczeństw (czyli determinanta popytowa), wzrost oczekiwań społecznych 
(podobnie oddziałujący na popyt) oraz pojawianie się nowych technologii medycz-
nych, które z kolei stanowią podażową determinantę wzrostu kosztów. do narzędzi 
polityki zdrowotnej zaliczamy: kontrolę i ograniczanie dostępu do rynku dla dostaw-
ców usług zdrowotnych oraz ocenę technologii medycznych i eliminowanie lub ogra-
niczanie nabywania technologii o niskiej wartości dodanej.
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INNOWACJE

Pozornie niewielka innowacja może zmienić nasze życie. Sprostanie wymaganiom 
współczesności wymaga odpowiedniej polityki – gospodarki opartej na rozsądku. 
Rozsądek tym się różni od wiedzy, że zakłada pewną perspektywę. Wiedza dzisiaj 
będzie się różniła znacząco od wiedzy jutra. innowacja tym się różni od odkrycia 
czy wynalazku, że jest pomysłem przetworzonym na produkt, czyli ma swoją cenę 
i klienta. i właśnie dlatego innowacje w medycynie odgrywają rolę niezwykle ważną. 
Jeśli zmniejszają obciążenie kosztami leczenia i  dają szansę na lepszą jakość życia  
– nie budzą kontrowersji. Jeśli zaś tylko przełamują granicę ludzkiej ingerencji w losy 
człowieka budzą tylko zachwyt i dają radość jednostkom. 

Prawdziwym problemem Polski i Unii Europejskiej jest zbyt wolne tempo przystoso-
wywania się do zmian zachodzących w gospodarce światowej. Poszukiwanie przyczyn 
sukcesów czy porażek w  tej dziedzinie warto rozpocząć od analizy trzech niezbęd-
nych czynników: jakości twórców innowacji, producentów innowacyjnych produktów 
i odbiorców innowacji. Jednym z typowych błędów okresu aplikacji nowych technolo-
gii jest, że kierownictwo inwestuje zbyt wiele czasu i energii w technologie niż w temat 
związany z tym jak tę technologię będziemy wykorzystywać w organizacji.

Łatwiej wprowadzać innowacje medyczne, bo placówki medyczne są w  lepszej 
sytuacji niż znakomita większość przedsiębiorców, bo mają (prawie) zagwarantowany 
dochód. Jednakże innowacje są wdrażane przez najlepsze, referencyjne ośrodki – ale… 
W Polsce mamy 750 szpitali, w tym 16 instytutów podległych resortowi zdrowia. 

Obecnie obserwujemy kolejną serię ujawniania potencjalnego (prawie) bankructwa 
tych ważnych w procesie wdrażania innowacji instytucji. czy w końcu znajdziemy wła-
ściwy sposób finansowania tych ośrodków nie trwożąc opinii publicznej powtarzają-
cymi się informacjami o wielomilionowym zadłużeniu tych niezbędnych instytucji? 

Postępy medycyny, szczególnie jej zaplecza technicznego, są powiązane gene-
ralnie z  poziomem innowacyjności i  rozwoju. Praktycznie poziom realizacji usług 
medycznych zależy do PKB. i tu Polska jest w ogonie Europy.

Jednak w aktualnym raporcie Komisji Europejskiej „innovation Union Scoreboard” 
Polskę sklasyfikowano jako umiarkowanego innowatora. 

dzięki funduszom unijnych powstało w  kraju wiele centrów i  parków techno-
logicznych. ich słaby wpływ na powstanie innowacyjnej rzeczywistości bierze się 
z oddalenia od realnej przedsiębiorczości. 

Rozsądne cechy działań zmierzających do rozwoju innowacyjności podsumował-
bym następująco (KOK): 

Koncentracja – projekty powinny koncentrować aparaturę badawczą, urządzenia 
wykonawcze i kompetencję w ich wykorzystaniu, koncentracja winna dotyczyć również 
lokalizacji w miejscu, gdzie jest dostęp do wszelkich zasobów związanych z ich dzia-
łaniem i odbiorcami innowacji (jeśli są określeni), przede wszystkim zaś, krytycznym 
warunkiem jest lokalizacja: tam gdzie się rodzą i odtwarzają zasoby osobowe, 

Otwartość – projekty powinny być otwarte i dostępne na zasadach ekonomicz-
nych dla innych użytkowników,

Konkret – projekty powinny być celowe, czyli posiadać jasny, konkretny cel, który 
może być rozliczany, winne być oparte o doświadczenie zespołu go tworzącego udo-
kumentowane przed decyzją o inwestycji.
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NASZ KAPITAŁ

Wg firmy doradczej Ernst&Young jesteśmy liderem europy w  kategorii kapitału 
ludzkiego. Nasze 1. miejsce w tej kategorii to 92 pkt na 100 możliwych. Polacy są 
bardzo dobrze wykształconymi pracownikami, posiadający wysokie kwalifikacje. 
dostaliśmy tez dobre 81 pkt za wielkość populacji i 92 za uwarunkowania demogra-
ficzne. 87 pkt w kategorii społeczno-ekonomicznej to jedne z najwyższych wyników 
w Europie i na świecie. Polska otrzymała dobre oceny za wielkości i wzrost PKB (89 pkt), 
stabilność polityczna (84) i… technologiczne czynniki wzrostu (74). Te ostatnie są 
liczone na podstawie wskaźników eksportu wyrobów zaawansowanych, innowa-
cyjności oraz penetracji internetu. Jeśli mierzyć innowacyjność Polski, ilością zgło-
szonych patentów – z  liczbą 86 pkt jesteśmy w tyle za większością krajów Europy.  
Ale ocena tego faktu jest bardziej złożona. Najsłabiej wypadamy w kategorii regu-
lacyjno-politycznej. To słabe oceny za: ilość formalności, które trzeba spełnić dla 
założenia działalności (29 pkt na 100) oraz wskaźnik efektywności rozwiązywania 
sporów przez sąd. (podaję za Adamem Wozniakiem, Rz 26.09.2012).

Górny Śląsk to: ponad 4 mln mieszkańców, 3 mln w wieku produkcyjnym, naja-
trakcyjniejszy obszar inwestycyjny w  Polsce, 45 państwowe i  prywatne uczelnie 
wyższe, 17 instytucji wsparcia biznesu. 

Liczba ludności w Polsce i w województwie śląskim zmniejszy się w porównaniu 
do roku 2010 odpowiednio o: 6% i 13%. Liczba studentów szkół wyższych (ponad 
200 tys.) ogółem stanowiła 10,0% ogółu w kraju.

To pracowity rejon. Województwo śląskie wypracowało 13,1% krajowej wartości 
produktu krajowego brutto, zajmując 2 lokatę po województwie mazowieckim.

i przedsiębiorczy: W 2010 r. wpisano do rejestru REGON 46,4 tys. nowych pod-
miotów, tj. o 17,0% więcej niż na przestrzeni 2009 r

Mocne strony: 100 producentów, około 300 rodzajów aparatury medycznej pro-
dukowanej w regionie, Nakłady na B+R w sektorze na poziomie 3 %, bliskość rynku 
niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (za www.medsilesia.com, 2007).

PODSUMOWANIE

Technologia to narzędzie. Umiejętność jego właściwego wykorzystania to i  wiedza 
i sztuka. Współczesna medycyna rozwija się w znacznej mierze dzięki zastosowaniu naj-
nowszych osiągnięć nauk ścisłych, wdrażaniu nowych metod, technik i technologii. Opra-
cowanie prawdopodobnego scenariusza rozwoju świata nie jest proste wobec dużej szyb-
kości zmian dyktowanych przez wdrażane nowe technologie. Technologia, demografia 
i klimat - to główne czynniki, które będą w najbliższych dekadach decydować o możliwo-
ści rozwoju globalnej wspólnoty (Ray hammond, brytyjski futurolog, raport „The World 
in 2030”). Technologia, demografia i klimat to czynniki kluczowe dla kształtu medycyny; 
kreują potrzeby i środki pomocy medycznej. Wszystkie futurologiczne opracowania poka-
zują, że wchodzimy w  okres radykalnego przyspieszenia technologicznego opartego 
o rozwój informatyki i elektroniki, biologii molekularnej i genetyki oraz nanotechnologii. 
W obliczu kryzysu, powinniśmy dbać o rozwój metod, technologii które będą mogły być 
z powodzeniem rozpowszechnione wśród jak największej grupy odbiorców (tanich i sku-
tecznych)… Kryzys w sposób naturalny weryfikuje efektywność systemu ochrony zdrowia. 
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Zmiany demograficzne spowodują przewartościowania również w  zakresie  
tzw. kapitału ludzkiego. James canton, amerykański futurolog, w książce “The Extreme 
Future” pisze wprost, że czeka nas czas wojen o talenty. Zjawisko drenażu mózgów 
szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych i chin będzie się nasilać. Przy otwar-
tym rynku pracy warto dbać o potencjalnych liderów i wykonawców innowacyjnych 
przedsięwzięć. To oni w sprzyjających warunkach zmieniają ten świat na lepsze.

Postępy medycyny, szczególnie jej zaplecza technicznego, są powiązane general-
nie z poziomem innowacyjności i rozwoju. Prof. Robert Apello z Politechniki Medio-
lańskiej badał relacje pomiędzy rozwojem regionalnym a  innowacyjnością. Szanse  
na samodzielny rozwój i konkurencję mają regiony dysponujące ośrodkami naukowo-
-badawczymi o  najwyższym poziomie, zdolnymi do wytworzenia „masy krytycz-
nej” badań. Znaczenie maja nie tylko nauki przyrodnicze i techniczne, lecz również  
społeczne i  i  humanistyka bo tworzą one klimat dla innowacyjności (podaję  
za prof. Grzegorzem Gorzelakiem Polityka 36 (2873) 5.09 – 11.09. 2012).

Wg. Raportu „Atrakcyjność inwestycyjna Województw i Podregionów Polski” insty-
tutu Badań nad Gospodarka Rynkową 2011 Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod 
względem inwestycyjnym regionem Polski. Wykorzystajmy unikalny potencjał tkwiący 
na Śląsku w możliwości rozwoju innowacyjnych technologii medycznych. To nie tylko 
odpowiedź na wyzwania i potrzeby ochrony zdrowia obywateli, ale także motor napę-
dowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z  dobrych przykładów 
w której źródła innowacji i jej odbiorcy współdziałają jest Zabrze – z Śląskim centrum 
chorób Serca i pobliskim centrum Onkologii wdrażające innowacyjne metody lecze-
nia pacjentów, z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii, centrum Materiałów Polimerowych 
i Węglowych PAN oraz instytutem Techniki i Aparatury Medycznej przygotowującym 
innowacyjne materiały i urządzenia medyczne oraz zapleczem akademickim Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego i  Politechniki Śląskiej (z  nowym wydziałem bioinżynierii). 
Niestety nie udało się wprowadzić w życie planu budowy tutaj centrum BioMedTech 
Silesia w Zabrzu, ale aktywność badawcza i wdrożeniowa jest tu na poziomie świa-
towym. Polskie sztuczne serce i roboty Robin heart, telemedycyna – to najbliższe mi 
przykłady sukcesu innowacyjnego podejścia do medycyny. Ale to tylko mały wycinek 
dobrego wizerunku śląskiej medycyny. Przecież w  każdym dziale medycyny mamy  
tu znakomite, znane w całej Polsce ośrodki (kardiologia, onkologia, medycyna ratun-
kowa, pediatria, okulistyka i wiele innych). 

Osiągnęliśmy na Śląsku „masę krytyczną” zasobów intelektualnych i oryginalnych 
doświadczeń w zakresie bioinżynierii, biotechnologii, robotyki, informatyki i teleko-
munikacji. Mamy bazę świetnych ośrodków medycznych i naukowych, centra akade-
mickie i potencjał w aktywności przedsiębiorców. 

Wizja rozwoju Województwa Śląskiego oparta o  zaawansowane technologie 
medyczne to:

 – innowacyjne urządzenia medyczne (diagnostyczne i  terapeutyczne; w  tym 
sztuczne narządy i roboty medyczne);

 – biomateriały i  bioaktywne środki leczenia (w  tym hodowle wyspecjalizowa-
nych typów komórek w celach terapeutycznych, tworzenie struktur biologicz-
nych na specjalizowanych podłożach polimerowych);

 – leczenie dedykowane pacjentowi w  oparciu o  indywidualne metody diagno-
styczne i terapeutyczne (w tym kontrolowane na odległość implantowalne urzą-
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dzenia terapeutyczne i diagnostyczne oraz technologie genoterapeutyczne), pro-
gramy doradcze i planowanie efektów leczenia z zastosowaniem symulacji;

 – efektywne, tanie i powszechne metody telekonsultacji i telenadzoru pacjentów.
Wizja rozwoju Województwa Śląskiego oparta o  zaawansowane technologie 

medyczne to:
 – ośrodki medyczne oferujące leczenie na najwyższym poziomie, w  tym efek-

tywne leczenie rzadkich i trudnych chorób;
 – nowoczesne firmy oferujące produkty na rynku europejskim;
 – miejsca pracy dla absolwentów śląskich uczelni; 
 – postęp, rozwój w zakresie infrastruktury informatycznej (paradoks: wymóg i efekt); 
 – Nowoczesne technologie medyczne są szansą na standaryzowane, efektywne, 

dostępne powszechnie, tanie usługi medyczne; 
 – Projektowanie, badanie, wytwarzanie nowoczesnych technicznych i biologicz-

nych środków leczenia może stanowić nową specjalizację naszego regionu;
 – Oferowanie wysokiej jakości usług medycznych/technologii leczenia stanowi 

realizację celów opieki zdrowotnej śląskiej społeczności i możliwość osiągnięcia 
sukcesu ekonomicznego w podziale europejskiego pracy/rynku medycznego. 

człowiek powinien żyć dłużej. Ale przede wszystkim powinien żyć lepiej. 

DOBRY PRZYKŁAD

dobry przykład – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii założona przez twórcę nowo-
czesnej polskiej kardiochirurgii prof. Zbigniewa Religę w 1991 r. Fundacja jest właścicie-
lem instytutu Protez Serca, w którym opracowywane są urządzenia i materiały, prowa-
dzone są badania służące leczeniu pacjentów – w szczególności tych najtrudniejszych,  
dla których obecnie stosowane metody nie są wystarczające. W laboratoriach, modelo-
wane są operacje chirurgiczne, wykonano pierwszą w Polsce wirtualną salę operacyjną 
(do planowania operacji mini-inwazyjnych); opracowywane są biologiczne materiały 
i protezy układu sercowo-naczyniowego; systemy mechanicznego wspomagania układu 
krążenia (stosowane od 1993 r., mamy pacjentów wspomaganych ponad rok); roboty chi-
rurgiczne Robin heart. W ramach współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i medycz-
nymi w Zabrzu, powołano do życia Sieć centrów doskonałości BioMedTech Silesia, które 
zgłosiło projekt budowy kompleksowego centrum o tej samej nazwie w Zabrzu, niestety 
projekt nie uzyskał finansowania. Obecnie, trwają przygotowania do mniejszej inwesty-
cji (uzyskano finansowanie) KardioMed Silesia – kierowana przez spółkę wspartą przez 
miasto Zabrze, powstałą na bazie Fundacji Śląskiego centrum chorób Serca i FRK.
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Fot. nr 1. dr Nawrat przy konsoli sterowania robotami Robin heart

Fot. nr 2. Eksperyment z użyciem robotów Robin heart na pierwszym planie robot Robin heart Mc2

Źródło: fotografia zamieszczona w publikacji dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

Źródło: fotografia zamieszczona w publikacji dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
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Fot. nr 3. Emsi widok kamera endoskopowa

Fot. nr 4. Stanowisko badawcze wizualizacji laserowej

Źródło: fotografia zamieszczona w publikacji dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

Źródło: fotografia zamieszczona w publikacji dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
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Fot. nr 5. System mechanicznego wspomagania układu krążenia POLVAd

Źródło: fotografia zamieszczona w publikacji dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi




