PRACA POGLĄDOWA
REVIEW PAPER
Jacek LORKOWSKI
Monika RAULINAJTYS-GRZYBEK

Redukcja kosztów utraconych możliwości - najważniejsze globalne programy przełomu XX i XXI wieku w medycynie

Reduction of opportunity costs - the most important global
programs of the turn of the 20th and 21st century in medicine

1Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego

Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. med. Ireneusz Kotela

2Katedra Rachunkowości Menedżerskiej Szko-

ły Głównej Handlowej w Warszawie
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Gertruda K. Świderska

Słowa kluczowe:
koszty alternatywne, koszty utraconych możliwości, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie,
Dekada Mózgu, Dekada Kości i Stawów,
Dekada Bezpieczeństwa na Drogach
Key words:
opportunity costs, direct costs, indirect costs,
Brain Decade, Bones and Joints Decade, Road
Safety Decade

Adres do korespondencji:
dr hab. med. Jacek Lorkowski
Klinika Ortopedii i Traumatologii
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
02–507 Warszawa
ul. Wołoska 137
e-mail: jacek.lorkowski@gmail.com
dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek
prof. SGH
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162
e-mail: mrauli@sgh.waw.pl
135

Koszty ochrony zdrowia w każdym państwie świata są z roku na rok coraz wyższe.
Problemem globalnym są nie tylko koszty
bezpośrednie, ale i pośrednie. Międzynarodowe gremia chcąc dokonać redukcji kosztów leczenia, ale też i kosztów utraconych
możliwości ustanowiły w ostatnich 30 latach
kolejno: Dekadę Mózgu, Dekadę Kości i
Stawów oraz Dekadę Bezpieczeństwa na
Drogach. Główne założenia tych globalnych
programów przedstawiono w niniejszej pracy.

Wstęp
W Polsce po okresie transformacji
ustrojowej, w latach 90-tych lekarze zaczęli liczyć rzeczywiste koszty świadczeń medycznych. Wówczas to, być
może po raz pierwszy w Polsce, poza
bezpośrednimi kosztami procedur medycznych, zaczęto również liczyć na
szeroką skalę straty, które są następstwem rozmaitych schorzeń, a które
obciążają społeczeństwo i gospodarkę
narodową [1,2,3,4]. Zgodnie z tym, co
miało miejsce już od lat w krajach gospodarki rynkowej, zaczęto analizować
to, co w ekonomii nazywa się kosztami utraconymi, alternatywnymi czy też
kosztami utraconych możliwości [5,6].
Koszty są bowiem nieodłącznym pojęciem pojawiającym się w każdej ekonomicznej analizie zdrowia i ochrony
zdrowia. Pod pojęciem kosztów w ekonomii rozumiemy wartość pracy lub zasobów majątkowych w danym okresie
użytych w celu uzyskania konkretnego
produktu lub wyniku [7].

Globalne programy redukujące
koszty utraconych korzyści
Analiza kosztów utraconych możliwości, których kalkulację rozpoczęto
w Polsce w latach 90-tych XX wieku,
nałożyła się z działalnością ,,Dekady
mózgu’’, ,,Dekady kości i stawów’’
oraz trwającej aktualnie ,,Dekady bezpieczeństwa na drogach’’ [8,9,10].
Dekady te organizowane były tak, aby
wskazywały na największe koszty
utraconych możliwości, wynikające z
przedwczesnych zgonów i chorób, w
szczególności tych przewlekłych.

The costs of health care in each country
are higher each year. International groups
wanted to reduce the cost of treatment, but
also the cost of lost opportunities. Thus, in
the last 30 years they have established the
following decades: the Brain Decade, the
Bones and Joints Decade and the Road Safety Decade. The main assumptions of these
global programs are presented in this paper.

W ten sposób rozpoczęto liczenie nie
tylko kosztów bezpośrednich świadczeń medycznych, ale i koszty utraconych możliwości. W tych przypadkach
badania ogólnoświatowe pokrywały się
z badaniami przeprowadzanymi w Polsce. Powszechnie wiadomym jest, że w
chwili obecnej w państwach rozwiniętych najczęstszymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia, choroby nowotworowe i urazy. Choroby
układu krążenia, a w szczególności ich
wpływ na centralny system nerwowy,
były również tematem działań Dekady
Mózgu. Urazy i inne schorzenia narządu ruchu były tematem Dekady Kości
i Stawów. Wypadki komunikacyjne,
nazwane zostały ‘’największą amerykańską wojną’’ od czasów Wojny Secesyjnej i m.in. wywołane przez nie urazy
są tematem Dekady Bezpieczeństwa na
Drogach [11,12,13].

Dekada Mózgu
25 czerwca 1989 ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych George
Bush senior ustanowił, a 17 lipca 1990
roku ogłosił, rozpoczęcie Dekady Mózgu. Obejmowała ona lata 1990-2000
[14,15,16]. W trakcie jej trwania S.
Ogawa opisał zjawisko naturalnego
kontrastowania zależnego od utlenowania krwi w obrazowaniu rezonansem
magnetycznym (blood oxygenation
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zgu. Obejmowała ona lata 1990-2000
[14,15,16]. W trakcie jej trwania S.
Ogawa opisał zjawisko naturalnego
kontrastowania zależnego od utlenowania krwi w obrazowaniu rezonansem
magnetycznym (blood oxygenation
level-dependent magnetic resonance
imaging, BOLD-MRI) ), dzięki czemu
możliwe stały się badania funkcjonalne nad relacją między mózgiem jako
strukturą anatomiczną, a umysłem –
struktura kongwistyczną za pomocą
rezonansu magnetycznego (functional
MRI) [17,18]. W latach 90-tych XX
wieku wprowadzono do leczenia antydepresant Prozac, czyli tzw. tabletkę
szczęścia. Rozpoczęło to debatę na temat neurologii, neurobiologii i psychiatrii pod hasłem czy farmakologia i „czy
Prozac może zastąpić Freuda?” (Veggeberg S. K., Leczenie umysłu). Analizowano plejotropowe działanie leków
[19,20]. Wyróżnił się w ten sposób wyraźny podział na 2 kierunki rozwojowe
psychiatrii tj. psychoterapię i farmakoterapię. W badaniach w okresie Dekady
Mózgu zwrócono również szczególną
uwagę na chorobę Alzheimera, prowadzącą do całkowitej utraty pamięci,
zdolności asocjacyjnych, pełnej dezintegracji społecznej i w ostateczności do
utraty osobowości [21,22]. W okresie
Dekady rozpoczęto również badania
układu nerwowego w oparciu o analizy fraktalne, de facto nową dziedzinę
wiedzy zapoczątkowaną niecałe 10 lat
wcześniej przez B. Mandelbrota [23,24]
W okresie Dekady Mózgu trzykrotnie
przyznano Nagrodę Nobla za osiągnięcia z dziedziny neurologii czy neurobiologii. W 1991 roku Nagrodę Nobla
otrzymali E. Neher i B. Sakmann za badania nad funkcjami kanałów jonowych.
Znajdują się one w błonie komórkowej
i umożliwiają wymianę jonów między
wnętrzem a otoczeniem komórki, co
stanowi strukturalne podłoże dla złożonych zjawisk elektrycznych. W 1997 r.
Nagrodę Nobla przyznano S.B. Prusinerowi za odkrycie prionów, tj. zmutowanych białek mogących wywoływać
procesy patologiczne, w tym chorobę
Creutzfeldta-Jakoba. Koncepcja prionów jako czynników etiologicznych,
infekcyjnych, zbudowanych wyłącznie
z białka (bez kwasów nukleinowych),
była nowa w nauce.
Wymagało to zrozumienia i przyjęcia całkowicie odmiennego sposobu
ich odtwarzania, gdyż białka zgodnie
z naszą ówczesną wiedzą nie zawierały informacji genetycznej [25,26,27].
W 2000 roku Nagrodę Nobla otrzymali
A. Carlsson, P. Greengard i E. Kandela
za badania nad transdukcją sygnału w
układzie nerwowym [28]. A. Carlsson
przeprowadzał badania nad dopaminą,
jednym z podstawowych neuroprzekaźników. Odkrył, że miejsca w których
mamy wysokie stężenie dopaminy i
noradrenaliny nie pokrywają się. Zauważył, że prekursor dopaminy lewodopamina może niwelować te objawy
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choroby Parkinsona. L-dopa potrafi
pokonać barierę krew-mózg i stała się
pierwszym znanym lekiem na chorobę
Parkinsona. Inne badania A. Carlssona
dotyczyły neuroprzekaźnika serotoniny i blokowania jej receptorów, co ma
podstawowe znaczenie m.in. w leczeniu
depresji [29,30,31,32].
P.Greegard badał również działanie
dopaminy i wpływ jej niedoboru na
chorobę Parkinsona. Badał również
inne neuroprzekaźniki, takie jak noradrenalina i serotonina i ich wpływ na
centralny system nerwowy. Analizował
tzw. powolną transmisję synaptyczną.
Odpowiada ona za część procesów
neurobiologicznych odpowiedzialnych
m.in. za nastrój i stopień koncentracji
uwagi, a przez modulowanie szybkiej
transmisji synaptycznej także za generowanie dźwięków (mowę), ruchy mięśni wywoływane przez impulsy płynące
przez drogi piramidowe oraz wpływa
na charakter bodźców odbieranych
przez narządy zmysłów. Inne badania P.
Greegarda dotyczyły fosforylacji białek
wewnątrz neuronów i jej wpływu na
zmianę aktywności i funkcji komórki
nerwowej. Wykazał on, że decyduje to
o specyficzności komórki. Kolejnym
tematem jego badań była analiza białka
DARPP-32. Wykazał on, jego interakcję z innymi neuromediatorami w obrębie jąder podstawy mózgu. Nie udało
mu się jednak dokonać znaczącego postępu w zakresie wpływu DARPP-32
na rozwój schizofrenii, nad czym pracował [33,34,35,36].
Kolejnym badaczem uhonorowanym
Nagrodą Nobla w 2000 roku, czyli pod
koniec Dekady Mózgu był E. Kandell.
Jego badania dotyczyły głównie procesu zapamiętywania. Przeprowadzane były głównie na mięczakach, ale
okazało się że podobne mechanizmy
działają również u wyższych zwierząt
i człowieka. Wykazano w nich, że liczba synaps rośnie wraz z nauką, maleje
po jej zaprzestaniu, przy wykonywaniu
czynności rutynowych. Uzupełnieniem
tego były badania tzw, wzmocnienia
synaptycznego. E.Kandel wykazał, że
wcześniejsze pobudzane komórek nerwowych impulsami elektrycznymi o
wysokiej częstotliwości, skutkuje ich
zapamiętywaniem i zwiększoną reakcją
na standardowy bodziec. Utrzymywanie się wzmocnienia synaptycznego jest
procesem długotrwałym [37,38,39,40] .
Wszystkie powyższe badania mają
lub prawdopodobnie będą mieć znaczący wpływ na redukcję kosztów społecznych wymienionych powyżej chorób,
mających często znamiona chorób cywilizacyjnych [41,42].
Dekada Kości i Stawów
W 1998 roku w Lund zainicjowano,
a 13 stycznia 2000 w siedzibie WHO
w Genewie oficjalnie proklamowano
„Dekadę Kości i Stawów 2000-2010”.
Była to pierwsza tak powszechna ini-

cjatywa na rzecz rozpowszechniania
wiedzy i prewencji chorób narządów
ruchu. W krajach gospodarki rynkowej
wiedziano, że jest to problem medyczny
społeczny, ale i ekonomiczny. W roku
2000 poparcia Dekadzie udzielił Papież
Jan Paweł II, Prezydent Stanów Zjednoczonych- Bill Clinton i rządy 44 innych krajów, w tym Polska. W ramach
Dekady współpracowało ponad 700
organizacji z kilkuset państw na całym
świecie [43,44,45,46].
Celem Dekady było zmniejszenie
zachorowań, kalectwa i liczby zgonów
będących skutkiem schorzeń narządu ruchu i wypadków komunikacyjnych. Dolegliwości narządu ruchu są
najczęstszym powodem ograniczenia
sprawności i stanowią w USA połowę
wszystkich przewlekłych schorzeń u
osób powyżej 65 roku życia. Podobna
sytuacja była i jest na całym Świecie ,
w tym w Polsce i innych krajach wysokorozwiniętych. Aktualnie kilkaset mln
ludzi na całym świecie cierpi z powodu
schorzeń narządu ruchu. Przewiduje się,
że w stosunku do roku 2000, w roku
2020 dojdzie do podwojenia tej liczby z
powodu znacznego wzrostu liczby osób
powyżej 50 roku życia. W Polsce już w
1996 roku 1.5 mln osób nie mogło się
poruszać albo miało z tym kłopoty, a
350 tys. z nich poruszało się wyłącznie
po mieszkaniu (GUS). Aktualnie, zgodnie z kalkulacjami GUS, przewiduje się,
że w 2020 r. będzie w Polsce 9 mln osób
powyżej 50 roku życia. W chwili obecnej zespoły bólowe kręgosłupa są drugim co do częstości powodem przewlekłej absencji chorobowej w populacji
osób w wieku produkcyjnym. Zmiany
zwyrodnieniowe stawów są na świecie
czwartym najczęstszym powodem problemów zdrowotnych u kobiet i ósmym
wśród mężczyzn. Zgodnie z analizami
wykonanymi w Skandynawii w okresie
Dekady Kości i Stawów, dolegliwości
narządu ruchu są powiązane z najwyższymi kosztami leczenia, i stanowią 1/4
całości wydatków ponoszonych z tytułu
leczenia chorób [47,48,49,50,51].
Kolejnym problemem, na który
zwróciła uwagę Dekada Kości i Stawów jest osteoporoza. Jedna z 3 kobiet
i jeden z 12 mężczyzn po 50 roku życia
będzie chorował na osteoporozę. Nieleczona osteoporoza prowadzi do złamań
i kalectwa. Szacuje się, iż w Polsce
na osteoporozę choruje około 3.3 mln
osób. Ryzyko złamania u 50-letniej kobiety wynosi prawie 40%. Różny jest
stopień ryzyka w przypadku różnych
typów złamań osteoporotycznych. O
ile typowe złamania osteoporotyczne
takie jak złamania dolnych żeber, trzonów kręgów czy końca dalszego kości
przedramienia najczęściej nie wymagają leczenia operacyjnego, to złamania
końca bliższego kości udowej nie tylko
wymagają zaopatrzenia chirurgicznego, ale i stanowią ogromne ryzyko dla
chorych. Wg badań przeprowadzonych
na dużych grupach, po złamaniu szyjki
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kości udowej a w roku 2050 będzie ich
2,5 mln. Dane szacunkowe wskazują,
iż jedna trzecia kobiet po 50 roku życia
dozna złamania w wyniku osteoporozy.
Przeważająca część kobiet chorujących
na osteoporozę w Polsce nie leczy się
z powodu zbyt wysokich wydatków
[52,53,44,55,56,57,58].
Wypadki komunikacyjne i powiązane z nimi urazy wielonarządowe są
kluczowym powodem śmierci i przyjęć
do szpitali w grupie wiekowej poniżej
45 roku życia. Co 30 sekund jedna osoba na świecie traci życie w wypadku
drogowym. „Dekada Kości i Stawów
2000 - 2010” miała na celu odwrócenie powyższych trendów. Niestety nie
udało się to. Skalę problemu najlepiej
wyjaśnia ustanowienie kolejnego dziesięciolecia Dekadą Bezpieczeństwa na
Drogach [59,60,61].
W czasie Dekady Kości i Stawów
widoczny był znaczący postęp w diagnostyce. Radiografia cyfrowa z teleradiografią zastąpiła tradycyjne badanie
radiologiczne. Tomografia komputerowa stała się powszechnie dostępna,
podobnie jak rezonans magnetyczny.
Badanie MRI całkowicie zastąpiło artroskopie diagnostyczne. CT i MRI o
rozdzielczości poniżej 100 mikronów)
umożliwiły wykonywanie tzw. „wirtualnej biopsji”. Dodatkowo możliwe
stało się nakładanie obrazów MRI, CT
i PET [62,63,64,65].
Nastąpił gwałtowny rozwój różnego
rodzaju endoprotez stawów, często implantowanych przy pomocy nawigacji
komputerowej. W Polsce w tym czasie, rosły kolejki osób oczekujących na
wszczepienie endoprotez. Zmieniło się
to w 2 ostatnich latach, kiedy kolejki te
wyraźnie się zmniejszyły [66,67,68].
Nie notujemy większego postępu w
farmakoterapii choroby zwyrodnieniowej stawów. Nadal dominuje leczenie
objawowe za pomocą niesterydowych
leków przeciwzapalnych. Tzw. leki modyfikujące strukturę tkankową są ciągle
w fazie rozwojowej. Odwrotna sytuacja
zaistniała w reumatoidalnym zapaleniu
stawów. Pewnym przełomem jest wprowadzenie leków biologicznych produkowanych z zastosowaniem najnowszych zdobyczy inżynierii genetycznej
[69,70,71].
Za totalną porażkę Dekady można
uznać całkowitą destrukcję zdrowego
stylu życia. Obowiązującym stylem
życia ,,pokolenia Z’’, ,,generacji Z’’,
,,Post-Millennials-ów’’,
,,pokolenia
internetowego’’, ,,pokolenia C’’ jest
życie w sieci i gry komputerowe. Aktywność fizyczna w dużym stopniu została zastąpione przez zajęcia w świecie
wirtualnym. Być może warto w sensie
mentalnym cofnąć się nieraz o 400 lat,
kiedy nadworny lekarz Zygmunta Augusta – Wojciech Oczko (1537–1599)
napisał: „ruch zastąpi prawie każdy
lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi
ruchu”. Ruch to nie tylko profilaktyka
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i leczenie schorzeń narządów ruchu,
ale również układu krążenia, układu
oddechowego, systemu odpornościowego i chorób metabolicznych W tym
aspekcie promowany w Dekadzie Kości
i Stawów Nordic Walking można uznać
za jeden z niewielu dostępnych dla każdego sposobów na poprawę stanu zdrowia, zwiększenia jakości szans i szans
na długowieczność. Niestety ruch nie
jest lekiem, który można kupić w aptece czy też otrzymać wprost jako bonus
w korporacji [72,73,74,75].

• Powiększenie przepustowości dróg;
• Budowa bezpieczniejszych dróg;
• Budowa bezpieczniejszych pojazdów
samochodowych;
• Bezpieczniejsze zachowania użytkowników na drodze;
• Poprawa opieki
powypadkowej
[91,92,93].

Analogicznie jak w przypadku Dekady Mózgu działania Dekady Kości i
Stawów miały i mają wpływ na redukcję kosztów utraconych i zmniejszenie
kosztów społecznych schorzeń narządu
ruchu [76,77,78].

Wnioski
1) Ocena kosztów alternatywnych
jest niezbędna przy jakichkolwiek analizach dotyczących finansowania opieki
zdrowotnej.
2) W ostatnich 30 latach realizowane są globalne programy kierowane
przez ONZ i WHO ułatwiające redukcję kosztów utraconych możliwości w
medycynie.

Dekada Bezpieczeństwa na Drogach
2 marca 2010 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
ogłosiło trwającą aktualnie “Dekadę
Bezpieczeństwa na Drogach” a jako
jej podstawowy cel wskazało: “Zahamowanie a następnie obniżenie ilości
ofiar śmiertelnych na drogach, na całym
świecie” [79,80,81,82].

Piśmiennictwo
1. Brongel L, Guzik P, Roterman-Konieczna I,
Sałapa K, Budzyński P, Hładki W, Jarzynowski
W, Trybus M. Diagnostic groups of risk in trauma patients as independent homogenous groups
of patients. Proposal for a catalogue for National
Health Foundation. Clinical estimation of costs of
treatment: I. Epidemiology of body injures. Ostry
Dyżur 2010;3(3):94-102.

Badania przeprowadzane w 2008
roku wskazywały na co najmniej podwojenie ilości pojazdów na świecie
w ciągu następnych 10 lat (2008 - 672
milionów pojazdów). W Polsce śmiertelność okołowypadkowa – 14,5 na
100 tys., jest jedną z najwyższych w
Europie (np. UK 5,5). Do wysokiej
śwmiertelności powypatkowej należy
dodać również wystepujący u znacznej
ilości ofiar, często znaczny uszczebek
na zdrowiu uniemożliwiający kontynuację pracy zawodowej. Nie zabezpiecza
w sposób optymalny bezpieczeństwa
ofiar wypadów istniejący już, ale nadal dopiero budowany czy tez udoskonalany system centrów urazowych.
Wprowadzony w połowie I dekady XXI
wieku system SOR-ów nie w pełni się
sprawdził, głównie ze względów finansowych. Podstawą centrów urazowych
muszą być sprawnie działające SOR-y.
Podobne problemy występują zresztą
nie tylko w Polsce. W krajach Europy
Zachodniej, gdzie system ten funkcjonuje bardziej optymalnie, ponoszone są
na niego relatywnie większe nakłady
[83,84,85,86,87,88]. Nawet najbanalniejsze wypadki komunikacyjne tzw.
,,stłuczki’’ skutkują pojawiającymi się
często po latach lub pogłębiającymi się
z wiekiem dolegliwościami bólowymi
kręgosłupa, głównie szyjnego. Powoduje to ogromne problemy ekonomiczne [89,90].
W „Dekadzie Bezpieczeństwa na
Drogach’’ wytyczne ONZ wskazały 5
podstawowych działań zmierzających
do redukcji i zapobieganiu śmiertelnym
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