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AOTM: program leczenia łuszczycowego zapalenia stawów 
ponownie do rozpatrzenia  

Agencja Oceny Technologii Medycznych poinformowała, iŜ 
Ministerstwo Zdrowia wskazało, Ŝe wydana 14 września br. rekomendacja dotycząca programu 
terapeutycznego w leczeniu łuszczycowego nie spełnia ustawowych wymogów. Program będzie jednak 
oceniany ponownie. 

29 września wpłynęło z Ministerstwa Zdrowia zlecenie przygotowania rekomendacji dla „świadczenia opieki 

zdrowotnej – leczenie łuszczycowego zapalenia stawów – przy wykorzystaniu produktów leczniczych etanercept 

(Enbrel), adalimumab (Humira) i infliksimab (Remicade) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z 

określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub 

warunków jego realizacji - na podstawie art. 31 a-c ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych” - podaje AOTM. 

Więcej na stronie AOTM:http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=119 

Czytaj więcej:   AOTM|Rekomendacje AOTM|Łuszczycowe zapalenie stawów 
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Sorafenib - lek na raka nerki, wydłuŜa Ŝycie pacjentów z zaawansowaną postacią tego nowotworu. Dowiodły 
tego wieloletnie badania, w których brali udział równieŜ pacjenci Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie. 

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych 
zyskuje osobowość prawną. 

Minister zdrowia Ewa Kopacz poinformowała w czwartek (27 sierpnia), Ŝe gotowych jest 13 rozporządzeń 
określających zawartość tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych. 

Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych uchwaliła nowy regulamin. Tryb pracy zespołu 

AOTM jednostką organizacyjną z osobowością prawną   

Resort zdrowia: rozporządzenia dotyczące koszyka gotowe   

AOTM: nowy regulamin i nowe rekomendacje   
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pozostał bez większych zmian, zmieniły się natomiast rodzaje stanowisk podejmowanych przez członków Rady. 

Onkologia, to specyficzna dyscyplina medycyny - w niej za sukces leczenia uwaŜa się juŜ sam brak postępu 
choroby i jej kilkumiesięczną stabilizację. Gdy wyczerpane zostaną inne moŜliwości leczenia, specjaliści, stając 
przed dramatycznymi wyborami, decydują się w pewnych przypadkach na wdraŜanie u pacjenta chemioterapii 
niestandardowej. Takie leczenie, realizowane w oparciu o indywidualne zgody płatnika, ustawicznie wzbudza 
dyskusje dotyczące moŜliwych do zaakceptowania kosztów i dostępności do niego w róŜnych regionach kraju. 
Niektóre stowarzyszenia pacjenckie twierdzą wręcz, Ŝe na mapie kraju moŜna znaleźć „białe plamy” w dostępie 
do leków onkologicznych, podawanych w ramach terapii niestandardowych. 

Chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu są niezwykle trudne   
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