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Warszawa, 28.01.2013 r.
Do:

Agnieszka Pachciarz,
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowna Pani Prezes,
Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i osób ich wspierających pragnie zwrócić uwagę na problem
jednodniowych hospitalizacji związanych z prowadzeniem pacjenta w programach lekowych
w obszarze reumatologii.
Uważamy, że leki biologiczne podawane dziś w ramach programów lekowych dla ZZSK
powinny docelowo znaleźć się w aptekach za odpłatnością ryczałtową. Do tego czasu można
zgodzić się na stosowanie leków biologicznych podawanych podskórnie w procedurze
ambulatoryjnej w ramach kontraktowanych programów lekowych, jednakże w naszej opinii
nieracjonalne i trudne do zaakceptowania jest realizowanie takich świadczeń poprzez
jednodniowe hospitalizacje. Niestety otrzymujemy sygnały, że taka procedura ma miejsce
w wielu placówkach w Polsce oferujących leczenie w ramach programów lekowych dla ZZSK.
Taka organizacja leczenia wymaga od pacjentów uzyskiwania każdorazowo skierowań do
szpitala i wymusza całodniowy, niczym nieuzasadniony pobyt w szpitalu dla podania jednej
ampułki leku w postaci zastrzyku podskórnego. Oprócz oczywistych uciążliwości z tym
związanych dla pacjentów, a często także ich najbliższych, ponoszone są również koszty
społeczne z tytułu zwolnień czy urlopów z pracy zawodowej w dniu hospitalizacji. Pragniemy
podkreślić, że w taki model działania angażowane są również znaczne zasoby szpitala
związane z wymogami formalnymi hospitalizacji chorego, zapewnieniem mu łóżka
szpitalnego czy wyżywienia. Stanowi to dodatkowe obciążenie dla publicznego płatnika jakim
jest NFZ, które w przypadku podawania tych leków ambulatoryjnie byłoby o wiele mniejsze.
Uważamy, iż te pieniądze mogłyby zostać wykorzystane znacznie lepiej, szczególnie wobec
odczuwalnych również przez chorych problemów finansowych ochrony zdrowia.
W trosce o racjonalne wydawanie środków na prowadzenie terapii pacjentów chorych na
ZZSK i jak najmniej uciążliwą dla nich formę leczenia, prosimy o podjęcie wszelkich
dostępnych dla płatnika działań mogących wpłynąć na placówki świadczące takie usługi,
aby podawanie leków biologicznych miało miejsce w przychodni przyszpitalnej (bez
skierowań do szpitala na pobyty jednodniowe) lub w dedykowanym ośrodku wydzielonym
do leczenia biologicznego pacjentów.
Taka organizacja pracy z powodzeniem została zastosowana przykładowo w Instytucie
Reumatologii w Warszawie gdzie zakontraktowane programy lekowe dotyczące reumatologii
realizowane są w dedykowanym Ośrodku Terapii Biologicznej – co skraca konieczny do
podania leku czas do kilkudziesięciu minut, a także znacząco ogranicza koszty takiego
świadczenia.

Liczymy, iż nasze uwagi zostaną odebrane jako wyraz troski o jakość i efektywność procedur
medycznych i przyczynią się do ujednolicenia standardów leczenia pacjentów w ramach
programów lekowych w obszarze reumatologii poprzez podawanie leków ambulatoryjnie.
Taka forma bowiem jest bardziej korzystna zarówno dla pacjentów jak i budżetu Państwa.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia Chorych na ZZSK
i Osób Ich Wspierających.

