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Ceny na geny

można dla chorych uzyskać. Profesor
miała nadzieję,Że jej specjalnoŚć zostanie
wreszcie doceniona, co przycz1miłoby się
do p odlłyzszenia standardów.

Jeszcze na początku roku Konstanty
Radziwiłł i jego zastępca Jarosław Pinkas
podczas Forum Medycyrry Personalizowa-
nej, która bez geneĘki nie ma przyszłości,
deklarowali swoją pomoc. ^ W grudniu
2015 r. złożyłam program napraury genety-
ki i dopiero w połowie czerwca slcierowano
go do akceptacji w Agencii Oceny Techno'
logii Medycznych i Taryfikacii- relacjonuje
rozczarowalua, choć wciąŻ pełna nadziei,
prof. Sąsiadek. JeśIi jednak urzędnicy po_

trzebują pół roku naprzyłożenie piecząt-
ki, to wygląda to bardziej na farsę niż real-
ne wsparcie.

W tym czasie laboratoria genetyczne,
opłacane w Polsce wzałosny sposób, wolą
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wysyłać materiał do badań za granicę,
gdyż NFZ ma tak skonstruowany budzet,
ze krajow1m placówkom nie opłaca się ich
wykoryrvać, a zagranicznynt trzeba zapła-
cić tyle, ile żądają. To ma swoje praktycz-
ne implikacje: dy'rektorzy szpitali nie chcą
utrz1łn1łvać deficpowrych poradni gene-

Ęcznych, młodzi lekarze nie mają gdzie się
specjalizować, a pacjentom coraz trudniej
otrąłnać profesionalną poradę w opusto-
szĄch gabinetach.

Miejsce znikających poradni zajmu-
ją firmy oferujące podejrzane testy
komercyjne Ępu: sprawdŹ swój genom,
by wybrać najodpowiedniejszą dla sie_

bie dyscyplinę sportu, dopasować krem
do cery albo dietę, z którą dozfesz stu lat.

Czy moŻna się więc dziwiĆ, ze prof. |an
Lubiński ze Szczecina, uty'tułowany badacz

Rynek prywatnych usług
genetycznych pod koPuje
zaufanie do medycyny.
Corazaktywniejsi na nim
są specjaliści od promocJr

PAWEŁ WALEWSK|

zy genetyka w Polsce rozwila
się czy zwija? Patrząc na agre_
sywne reklamy firm nakłania-
iących do badań genetycznych
_ od w1rkluczających ojcostwo,

poprzez usta]ające genodietę, a skończyr,łl_
szy na jał;źe atrakcyjnych testach zdrady
- moŻna odnieść wraŻenie, że poważna
nauka trafiła wreszcie pod strzechy' Ale
to pozory. W mętnej wodzie zpowodze-
niem pĘrnrają spółki, które bez odpowied-
nich uprawnień i łamiąc zasady etyki,
uprowadzają klientówwbłąd. A co gorsza,
zŁe pr aktykl zaczęĘ r óv'rnież sto s ować lab o -

ratoria publiczne, wrychodząc z założenia,
ze skoro państwo nie chce pełnić nadzoru
nad badaniami genetyczn1'rrri i ich należy-
cie nie finansuje, to wolno zarabiać na pa-
cjentach, którzy zakażdą usługę zapłacą
z własnej kieszeni.

,,Do poradni genetycznych trafiają oso-
by, któryłnlłydano lqmiki jeśli nie błędne,
to Źle zinterpretowane, rłystawiane przez
osoby niemające do tego upra'łłrień, l'try-

stępujące jednak pod szyldem konkret-
nych instytucji'' _ ostrzega zarządPoI-
skiego Towarzystwa GeneĘki Człowieka.
I jeszcze'',,Niektóre laboratoria o uznanej
renomie rłykraczają poza dopusz czaIne
mery'torycznie opinie doĘczące zaIet te -

stów genetycznych, niekie dy wręcz z po-
twierdzeniem nieprawdy".

Tej wolnoamerykance sprzyjają luki
w prawie (polskie regulacje w kwestii ba-
dań genetycznych są fragmentaryczne
i nieaktualne, rozsiane bezładnie w ośmiu
róznych ustawach), ale tez słuzyjej opie_
szałość decydentów. Prof. Maria M. Są-
siadek, krajowa konsultant w dziedzinie
genetyki, juz dawno przygotowała pakiet
zmian urea]niających \ĄTceny świadczeń
w tej dziedzinie. MiĄ ją zracjonalizować,
aprzy okazjiteż szerzej udostępnić - aby
lekarze nie bali się kierować pacjentów
na rzetelne badania i'wiedzieli, co z nich
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