KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

II Katedra Dermatologii
Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 • tel./ fax: (0-42) 651-10-72; tel. (0-42) 251-61-92
e-mail: andrzej.kaszuba@umed.lodz.pl

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Łódź, dnia 16.12.2011r.

KKwDzDiW12/05/2011

Sz.P.
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 WARSZAWA
fax: (22) 634 92 13
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Dotyczy: Program terapeutyczny „Leczenia łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi”
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
oraz dotychczasowymi pracami nad oceną zasadności finansowania ze środków publicznych,
leczenia łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi, zwracam się z prośbą o podjęcie
działań mających na celu zabezpieczenie finansowania ww. leczenia ze środków publicznych
w postaci wdrożenia terapeutycznego programu zdrowotnego „Leczenie łuszczycy
plackowatej lekami biologicznymi”.
Przedstawiona powyżej prośba wynika z obawy o los świadczenia, które w wyniku
kilkuletniej

pracy

różnych

podmiotów,

zostało

pozytywnie

zarekomendowane
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do grupy świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie ze stanowiskiem Rady
Konsultacyjnej nr 9/6/22/2009 z dnia 9 lutego 2011 r., Rekomendacją Prezesa AOTM
nr 2/2009 z dnia 9 listopada 2009 r., Stanowiskiem Rady Konsultacyjnej nr 92/2011 z dnia
24.10.2011 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie
łuszczycy

plackowatej

lekami

biologicznymi”,

jako

świadczenia

gwarantowanego

finansowanego w ramach programu zdrowotnego oraz Rekomendacją Prezesa AOTM
nr 77/2011 z dnia 24 października 2011 r., omawiane świadczenie powinno być realizowane
w ramach programów zdrowotnych. Powołane stanowiska nie zostały jednak odzwierciedlone
w aktach wykonawczych Ministra Zdrowia, stanowiących podstawę do faktycznego
finansowania ww. leczenia ze środków publicznych w ramach świadczeń zdrowotnych.
Powyższa sytuacja jest szczególnie niepokojąca w świetle nadchodzących zmian prawnych,
dotyczących między innymi refundacji leków w ramach programów zdrowotnych. Brak jest
pewności, że ww. leczenie zostanie zakwalifikowane do nowych programów lekowych,
co będzie tym samy równoznaczne z zaprzepaszczeniem wyników kilkuletniej pracy, mającej
na celu udostępnienie chorym na łuszczycę plackowatą leczenia finansowanego ze środków
publicznych.
Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie
publicznie obiecywało wydanie aktu prawnego jeszcze w tym roku, gwarantującego
powstanie ww. Programu. Pozwolę sobie zacytować te informacje:
PAP: 29.09.2011 „Program leczenia lekami biologicznymi chorych na łuszczycę plackowatą
wejdzie w 2011 r.” - zapewnił we wtorek (27 września) podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Andrzej Włodarczyk.
Według Włodarczyka, Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych
(AOTM) wyda rekomendację na temat tego programu 24 października. Wiceminister wyraził
przekonanie, że - jeśli rekomendacja będzie pozytywna - szefowa resortu Ewa Kopacz
podpisze program niezależnie od wyniku wyborów.
O program terapeutyczny, który umożliwi

leczenie lekami biologicznymi około

100 pacjentów z najcięższymi postaciami łuszczycy chorzy i dermatolodzy walczą od
czterech lat”.
1.12.2011 PAP: „Resort zdrowia nie dotrzymał obietnicy w sprawie programu leczenia
biologicznego dla najciężej chorych na łuszczycę plackowatą - alarmują pacjenci.
Jak przypomnieli pacjenci w liście skierowanym 25 listopada do ministra zdrowia Bartosza
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Arłukowicza, dermatolodzy i chorzy na łuszczycę od ponad 4 lat zabiegają o wprowadzenie
programu leczenia łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi. Zgodnie z zapowiedziami
byłej minister zdrowia Ewy Kopacz z lutego 2011 r. miał on wejść w życie do połowy tego
roku.
Na spotkaniu z pacjentami 26 września minister Kopacz zapewniła, że program ten zostanie
przez nią podpisany do 16 listopada. Dzień później wiceminister zdrowia Andrzej
Włodarczyk na konferencji prasowej w Warszawie obiecał, że niezależnie od wyniku
wyborów parlamentarnych minister Kopacz złoży podpis pod programem przed
zakończeniem kadencji.
"Wbrew obietnicom program leczenia biologicznego chorych na łuszczycę plackowatą nie
został ciągle podpisany. (...) Co więcej, nikt w resorcie zdrowia nie jest nam w stanie
powiedzieć, na jakim etapie są prace nad nim. Jesteśmy przez pracowników ministerstwa
zbywani. Czujemy się potraktowani jak elektorat, który był potrzebny przed wyborami,
a teraz nie trzeba się już nim przejmować" - powiedział PAP Wojciech Wilkowski,
przewodniczący Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę.
Prezes AOTM wydał pozytywną rekomendację zgodnie z zapowiedzią 24 października,
niestety Pani Minister Ewa Kopacz Programu nie podpisała. Nie otrzymałem do tej pory
żadnej informacji na jakim etapie znajduje się sprawa wdrożenia tego Programu, ani
z Ministerstwa Zdrowia ani z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Również niezrozumiałe są dla mnie publiczne wypowiedzi przedstawiciela MZ z dnia
8.12.2011 w sprawie rzekomych rozbieżności co do oceny kosztów

wdrożenia

ww. Programu. Jak wielokrotnie podkreślałem liczba pacjentów, którzy zgodnie
z kryteriami zawartymi w Programie będą mogli być włączeni do leczenia w ramach
ww. Programu nie przekracza 1 tysiąca osób, co jak wyliczył AOTM, zgodnie
z Rekomendacją nr 77/2011 Prezesa AOTM wymaga „finansowania w I roku
wprowadzenia programu na poziomie 73 mln PLN, w II roku finansowania na poziomie
110 mln PLN oraz 128,7 mln PLN w III roku finansowania”.
Jako konsultant krajowy do spraw dermatologii i wenerologii, reprezentujący środowiska
chorych i lekarzy, usilnie proszę Pana Ministra o pilne wyjaśnienia przyczyn opóźnienia
wdrożenia obiecanego przez Ministerstwo Zdrowia Programu Leczenia łuszczycy
plackowatej lekami biologicznymi i jak najszybsze podjęcie działań zabezpieczających
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finansowanie

ze

środków

publicznych omówionej

powyżej

terapii

i

podpisanie

ww. Programu.

Z poważaniem
Andrzej Kaszuba
Konsultant Krajowy
w dz. dermatologii i wenerologii

Do wiadomości:
1. Pan Jacek Paszkiewicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
2. Pan Andrzej Włodarczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
3. Pan Prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
4. Pan Wojciech Matusewicza – Prezes Agencji Technologii Medycznych
5. Pan Wojciech Wilkowski - Przewodniczący Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę, Prezes Zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę "Psoriasis"
6. Pani Monika Kotlarz – Koza - Prezes Zarządu Fundacji „Tak, mam łuszczycę”
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