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Techniki robotyczne wchodzą do polskiej urologii
Maja Marklowska-Dzierżak

Polscy urolodzy są przygotowani do wykonywania 
zabiegów chirurgicznych z użyciem robota. Od-
powiednie kwalifikacje i umiejętności zdobyli na 

kursach, szkoleniach i warsztatach za granicą. Wkrótce 
będą mogli je wykorzystać w Polsce, gdzie po wielu la-
tach starań lekarzy operacje robotyczne, choć w ogra-
niczonym zakresie, będą wreszcie finansowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Stało się to możliwe dzięki nowelizacji rozporządzenia 
ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego z 13 kwietnia 2018 r. Pa-
cjenci już się cieszą, że będą mieli wreszcie dostęp do 
nowoczesnej, bardzo precyzyjnej technologii operacyj-
nej, która na świecie jest już od wielu lat standardem, 
zwłaszcza w urologii.
- To wielka zmiana dla podopiecznych naszego stowarzy-
szenia. I nie chodzi wyłącznie o wyjątkową precyzję robota, 
ale może nawet bardziej o dużo krótszy czas rehabilitacji 
i powrotu do sprawności, niż po tradycyjnej operacji - oce-
nia Bogusław Olawski, przewodniczący Sekcji Prostaty 
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”.

Zmiana podejścia do leczenia nie będzie rewolucją
Prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski, kierownik Ka-
tedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Po-
morskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
przypomina, że operacje robotyczne są wykonywane 
przez urologa, ze wspomaganiem urządzenia, które 
jedynie przekłada precyzyjne ruchy lekarza na równie 
precyzyjne ruchy narzędzi chirurgicznych. 
- Pojęcie „robot” zakłada istnienie pewnej minimal-
nej choćby niezależności urządzenia i użycie zaawan-
sowanej tzw. sztucznej inteligencji. W przypadku 
chirurgicznych systemów robotycznych nie ma o tym 
mowy. Wciąż centralnym elementem takiego systemu 
pozostaje człowiek. W sensie technicznym operacja ro-
botyczna jest niczym innym jak tylko znacznie udo-
skonaloną technologicznie laparoskopią i odbywa się 
w identyczny sposób. W związku z tym, że większość ope-
racji w urologii wykonywanych jest właśnie laparosko-
powo, zastosowanie robota nie zmienia ani nie poszerza 
wskazań do tych zabiegów - tłumaczy prof. Słojewski.
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, kierownik Klini-
ki Urologii Ogólnej i Onkologicznej UMK w Szpitalu 
Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Jurasza w Bydgoszczy, za-
pytany, czy operacje z użyciem robota zmienią postę-
powanie urologów w leczeniu zabiegowym, odpowia-
da, że w USA i bogatszych krajach Unii Europejskiej 
już zmieniły. To samo czeka teraz Polskę, oczywiście 

pod warunkiem, że zapewnione zostanie odpowiednie 
finansowanie procedur robotycznych, bez szkody dla 
wykonujących je ośrodków. Nie powinno jego zdaniem 
być również problemu z przystosowaniem się do tych 
zmian urologów, bo zarówno młodzi, jak i starsi lekarze 
już od wielu lat przeprowadzają zabiegi laparoskopowe, 
które w opinii prof. Drewy są trudniejsze od operacji 
robotycznych.
Również prof. Marcin Słojewski nie ma wątpliwości, 
że polscy urolodzy poradzą sobie z nowymi technika-
mi operacyjnymi, bo nie ustępują ani intelektualnie, 
ani poziomem wykształcenia kolegom w innych kra-
jach. - Polski urolog jest kształcony zgodnie z europejskimi 
standardami, wiedzę zdobywa w najlepszych krajowych 
i zagranicznych ośrodkach, uczestniczy w kongresach, sym-
pozjach i kursach oraz finalnie, po odbyciu kilkuletniego 
stażu rezydenckiego, zdaje trudny egzamin specjalizacyjny 
według kryteriów Europejskiej Rady Urologicznej, uzy-
skując prestiżowy tytuł jej członka - mówi prof. Słojew-
ski. 
Jest przekonany, że młodzi polscy urolodzy są w pełni 
gotowi do wprowadzania najnowocześniejszych metod 
leczniczych, w tym m.in. systemów robotycznych. A uro-
lodzy starszego pokolenia to ludzie otwarci na nowości 
i przyzwyczajeni do stosowania technik minimalnie 
inwazyjnych w swojej codziennej praktyce. - Jestem pe-
wien, że z entuzjazmem powitają również metody wspo-
magane robotycznie, stając się istotnym wsparciem w tym 
względzie dla młodszych kolegów - ocenia prof. Słojew-
ski.

Główne wskazania do operacji robotycznych
Zapytany o korzyści ze stosowania technik robotycz-
nych, prof. Słojewski przypomina, że zostały one już 
dawno udowodnione w licznych badaniach klinicz-
nych i od lat nie mają już charakteru nowinki technicz-
nej czy naukowej, lecz uznanej technologii medycznej 
o ściśle określonych wskazaniach. - W urologii takim 
wskazaniem jest przede wszystkim zabieg prostatektomii 
radykalnej, wykonywany u mężczyzn z rakiem gruczołu 
krokowego. Chirurgia pozostaje bezwzględnie najskutecz-
niejszą metodą leczenia tego nowotworu. Wykonanie tej 
operacji w technice laparoskopowej wspomaganej robotycz-
nie znacznie zwiększa szanse pacjentów na zachowanie 
funkcji seksualnych oraz prawidłowego trzymania moczu 
- tłumaczy prof. Słojewski.
Prof. Tomasz Drewa podkreśla, że przy użyciu robo-
tów chirurgicznych może być wykonywana większość 
operacji urologicznych. - Głównym wskazaniem są oczy-
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wiście operacje z powodu raka prostaty czy nerki, ale coraz 
częściej z pomocą systemów robotycznych usuwa się rów-
nież nowotwory złośliwe pęcherza moczowego - informu-
je prof. Tomasz Drewa.
Korzyścią takiego postępowania jest krótszy pobyt 
w szpitalu i szybszy powrót pacjenta do zdrowia. - Ope-
racje robotyczne są precyzyjniejsze i umożliwiają dokład-
niejsze wycięcie guza - mówi prof. Drewa, dodając, że są 
one dedykowane szczególnie młodym pacjentom, któ-
rym zależy na szybkim powrocie do pracy. 
Czy to oznacza, że operacje robotyczne zastąpią ope-
racje klasyczne? Według prof. Słojewskiego, tzw. kla-
syczna chirurgia w urologii, już od dawna jest historią 
w wielu wskazaniach. - Nowocześnie wyposażony oddział 
urologiczny, dysponujący wykształconą kadrą lekarsko-
-pielęgniarską, jest w stanie zaoferować niemal wszystkim 
pacjentom, z których 80 proc. stanowią osoby z chorobami 
onkologicznymi, minimalnie inwazyjne metody lecze-
nia pod postacią zabiegów przezcewkowych, przezskór-
nych lub laparoskopowych - informuje prof. Słojewski.  
Są jednak sytuacje, w których klasyczna chirurgia nadal 

znajduje zastosowanie. - Leczenie mocno zaawansowa-
nych chorób, głównie nowotworowych, wymaga znajomo-
ści klasycznej chirurgii. Wynika to m.in. z faktu bardzo 
późnego wykrycia tych chorób u osób lekceważących często 
przez wiele lat groźne objawy np. pod postacią obecności 
krwi w moczu (nowotwór pęcherza lub nerki), utraty masy 
ciała i bólów brzucha (nowotwór nerki), bólów kostnych 
i narastających problemów z oddawaniem moczu (nowo-
twór prostaty). Dlatego jako środowisko urologiczne apelu-
jemy o regularne badania profilaktyczne - tłumaczy prof. 
Słojewski.
Prof. Drewa, zwolennik operacji robotycznych, prak-
tycznie nie wykonuje już klasycznych, tzw. otwartych 
operacji. Nie widzi do nich wskazań. - Wyjątkiem są 
rozległe operacje wymagające otwarcia klatki piersiowej 
czy dużych naczyń - tłumaczy.

Tyle korzyści i tylko dwa roboty?
Problemem, na który zwraca uwagę środowisko uro-
logów, może być dostęp do systemów robotycznych. 
Prawdopodobnie z powodu braku refundacji operacji 
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robotycznych, kilka lat temu, z polskiego rynku wycofał 
się producent tych urządzeń. Lekarze mają jednak na-
dzieję, że kwietniowa decyzja ministra zdrowia o finan-
sowaniu operacji robotycznych ze środków publicznych 
skłoni go do ponownego zainteresowania się polskim 
rynkiem.

W Stanach Zjednoczonych z użyciem robotów chirur-
gicznych przeprowadza się już ponad 80 proc. zabiegów 
radykalnej prostatektomii, czyli wycięcia gruczołu kro-
kowego z pęcherzykami nasiennymi. W amerykańskich 
ośrodkach medycznych pracuje ponad 3 tys. systemów 
robotycznych. W Europie zarejestrowano ich około 
600. Nasi południowi sąsiedzi - Czesi, mają 11 takich 
systemów, 10 jest wykorzystywanych w Rumunii, 45 
w Rosji, a w Polsce dysponują nim tylko dwie publiczne 
placówki ochrony zdrowia - Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny we Wrocławiu i Szpital Miejski w Toru-
niu. Na dodatek znajdujące się tam roboty da Vinci, ze 
względu na brak refundacji operacji robotycznych, były 
do tej pory wykorzystywane w bardzo niewielkim za-
kresie.
W opinii prof. Tomasza Drewy, operacje robotyczne 
powinno wykonywać kilka ośrodków uniwersyteckich, 

które mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu 
operacji laparoskopowych i leczeniu powikłań poope-
racyjnych. Tym bardziej, że powikłania po laparoskopii 
i chirurgii robotycznej są bardzo podobne.
Z danych Polskiego Towarzystwa Urologicznego wyni-
ka, że co roku w klinikach i oddziałach urologicznych 

w Polsce wykonywanych jest ponad 14 tys. operacji 
u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego. 
Najwięcej pacjentów, około 7 tysięcy, jest operowanych 
z powodu raka nerki, około 5 tysięcy przechodzi opera-
cje z powodu raka prostaty, a prawie 2 tysiące z powodu 
raka pęcherza. Spośród 5 tysięcy operacji raka prostaty, 
ponad 3 tysiące wykonywanych jest metodą klasycz-
ną, zastosowaną po raz pierwszy na świecie w 1904 r., 
a niespełna 2 tysiące techniką laparoskopową. 
- To bardzo dobry wynik, który świadczy o tym, że mimo 
różnego rodzaju utrudnień, środowisko urologiczne jest 
zainteresowane wprowadzaniem nowych technik opera-
cyjnych - podkreślił prof. dr hab. n. med. Tomasz Szy-
dełko, ordynator Klinicznego Oddziału Urologicznego 
w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, na marcowym Kongresie 
Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.
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Skuteczność operacji wykonywanych metodami mi-
nimalnie inwazyjnymi, do których należy jedyna fi-
nansowana do tej pory przez NFZ laparoskopia, jest 
- jak podkreślają urolodzy - taka sama jak operacji kla-
sycznych. Jednak przewagą tych pierwszych jest m.in. 
mniejsza utrata krwi podczas operacji, szybsze gojenie, 
krótszy okres rekonwalescencji i mniejsze dolegliwości 
bólowe dla pacjenta. 
- Prawie 85 proc. wszystkich ośrodków wykonujących ope-
racje onkologiczne u chorych na raka stercza, przeprowa-
dza radykalne prostatektomie. Nie wszystkie posługują się 
nowoczesnymi metodami, ale wykonują te procedury. Po-
zostałe niespełna 16 proc. to najczęściej małe ośrodki tzw. 
chirurgii jednego dnia, które nie zajmują się szeroko pojętą 
onkologią - mówi prof. Szydełko.
Najczęstszym powikłaniem chirurgicznego lecze-
nia raka stercza jest nietrzymanie moczu i zaburze-
nia wzwodu. Według statystyk, nietrzymanie moczu 
w różnym stopniu nasilenia dotyczy co trzeciego zo-
perowanego pacjenta. Zaburzenia wzwodu ma ponad 
50 proc. pacjentów, przy czym - jak podkreślają uro-
lodzy - wielu z nich już przed operacją ma kłopoty 
z potencją.
- Nietrzymanie moczu po zabiegu prostatektomii ra-
dykalnej często nie wynika z zastosowania złej techni-
ki operacyjnej, ale ze stopnia zaawansowania choroby, 
która wymusza na nas bardzo szerokie usunięcie ster-
cza. Ale i z tym nauczyliśmy się sobie radzić. Pacjento-
wi z ciężkim nietrzymaniem moczu możemy wszcze-
pić sztuczny zwieracz hydrauliczny, poprawiając mu 
komfort życia. Ta procedura jest refundowana. Cze-
kamy jeszcze na refundację innych niż hydraulicz-
ny zwieracz sposobów poprawy kontynencji - chodzi 
o taśmy oraz wszczepianie protez hydraulicznych prącia 
pacjentom, którzy po operacji nie mają wzwodu, a chcą być 
aktywni seksualnie - tłumaczy prof. Szydełko.

AOTMiT zmienia zdanie na temat operacji robotycznych
Niewykluczone, że wcześniejsza, negatywna opinia 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
która zaważyła na braku refundacji operacji robotycz-
nych w urologii, przyczyniła się do wycofania się pro-
ducenta robotów chirurgicznych z polskiego rynku. 
Przypomnijmy, że w 12-osobowym gronie ekspertów 
poproszonych przez AOTMiT o zajęcie stanowiska 
w sprawie refundacji operacji robotycznych, było tylko 
dwóch urologów. Zostali przegłosowani przez lekarzy 
innych specjalności i emerytowanych lekarzy zabiegow-
ców. Stosunkiem głosów 10:2 agencja uznała operacje 
robotyczne za terapię eksperymentalną, której NFZ nie 
może finansować.
W opinii prof. dr. hab. n. med. Piotra Chłosty, kierow-
nika Katedry i Kliniki Urologii UJ CM w Krakowie, 
prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego, u pod-

staw takiej decyzji mogła leżeć obawa o refundację al-
ternatywnych metod leczenia, które są znacznie droższe 
od chirurgii. - Jeżeli menadżer szpitala ma kupić sprzęt 
laparoskopowy i wykształcić trzech chirurgów do przepro-
wadzania operacji gruczołu krokowego wycenionej przez 
NFZ na 6800 zł, a koszt radioterapii jest cztero- lub pię-
ciokrotnie wyższy, plus do tego koszty leczenia hormonal-
nego - od 140 do nawet 3 tys. euro miesięcznie, to co jest 
bardziej opłacalne dla szpitala? Czy przypadkiem aspekt 
ekonomiczny nie wywiera wpływu na podejmowane de-
cyzje w zakresie wyboru leczenia? - zastanawia się prof. 
Chłosta. 
Według niego, odpowiedzią na to pytanie może być 
liczba, powstających jak grzyby po deszczu, centrów 
radioterapii i coraz mniej opłacalna działalność klinik 
i oddziałów urologicznych. Dlatego Polskie Towarzy-
stwo Urologiczne zwróciło się do władz o rzetelną wy-
cenę procedur urologicznych. 
- Operacja klasyczna i procedura laparoskopowa nie mogą 
być tak samo wycenione. Trzeba również zróżnicować ceny 
operacji laparoskopowej i robotycznej, bo koszt użycia robo-
ta jest większy - przekonują członkowie Polskiego To-
warzystwa Urologicznego.
Wspólnemu głosowi urologów, ginekologów i chirur-
gów można zawdzięczać zmianę stanowiska Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wydała 
ona pozytywną opinię w sprawie umieszczenia w tzw. 
koszyku świadczeń gwarantowanych operacji z użyciem 
robota chirurgicznego. Niestety, tylko trzech - w przy-
padku urologii jest to radykalna prostatektomia (usu-
nięcie gruczołu krokowego), w ginekologii radykalna 
histerektomia (usunięcie macicy), a w chirurgii - hemi-
kolektomia (wycięcie kawałka jelita). 
- To tylko kropla w morzu potrzeb chirurgii robotycznej 
i możliwości jej zastosowania u pacjentów urologicznych 
- komentują urolodzy. Według nich tak ograniczony 
zakres wykorzystywania nowoczesnych technik robo-
tycznych raczej nie zachęci dyrektorów szpitali do za-
kupu urządzeń, które rzadko używane, zamortyzują się 
dopiero po wielu latach. 
Prof. Słojewski właśnie w dotychczasowej sytuacji 
braku dostępności nowoczesnych metod leczenia 
w Polsce widzi największe zagrożenie. Polega ono, jak 
tłumaczy, na rosnącej przepaści w możliwościach te-
rapii dla pacjenta polskiego i np. niemieckiego, czy 
chociażby czeskiego. - W ten sposób pogłębia się rów-
nież zapaść technologiczna i stawiana jest bariera dla 
rozwoju takich dziedzin zabiegowych jak ginekologia, 
chirurgia onkologiczna czy urologia. Kolejnym zagroże-
niem może być dystrybucja urządzeń i usług wynikająca 
z chęci realizacji lokalnych ambicji działaczy politycznych, 
a nie z analizy potrzeb i możliwości ośrodków do wyko-
rzystania technologii i znacznych środków finansowych - 
podsumowuje.


