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SzanownyPanie Dyrektorze,
W nawiqzaniudo korespondencjipomiędzy szpitalema Stowarzyszeniemchorych na ZZSK i
osób ich wspierających z siedzibą we Wrocławiu uprzejmie dziękujemy za przestalie
odpowiedzina pytania zadale przy piśmiez dnia 2 lipca 2012 roku. Ponowniepragniemy
zapewnió, ize Pat Paweł Marmurowicz ma od naszego Stowarzyszenia wszelkie
pełnomocnictwa
do prowadzeniategotypu korespondencji
ze szpitalem.PawełMarmurowicz
jest od wielu lat aktyrvnymczłonkiemStowarzyszenia,między irnymi dzięki jego staraniom
udało się rozpocz4c,leczenie biologiczne grupy chorych jeszcze przed wprowadzeniem
Programu Terapeutycmego,,Leczenie inhibitorami TNF chorych z cięźką,akĘwną postacią
go zapalenia stawów kręgosłupa''.
zesztywntające
Pan Paweł Marmurowicz doświadczyłosobiściezarówno absurdów polskiego systemu
ochrony zdrowia, jak i poątywnych skutków nowoczesnej terapii, dzięki któĘ ciężka
choroba została spektakulamie zahamowana' a która to terapia nie była i nadal nie jest
dostępnawielu potrzebującym chorym.
Wracającdo wątku udzielonej puez szpita|odpowiedzi zauu]dŻamy,
żenie jest ona zupełna.
Przykładowo ńe zostałpodany średniczas oczekiwania na udzielenie świadczeniaopieki
zdrowotnejpolegającego
na podjęciuleczertlaZZSK |ekatli biologicznymi'
jest j ednakdla naszego
Mając powyższena uwadzewskazujemy,żeobecnienajistotniejszy
Stowarzyszeniaproblem tzw. niepotrzebnychhospitalizacji. Uwa:żamy,że leki biologiczne
podawanedziśw ramach plogramów lekowych dla ZZSK powinny docelowo zna|eźćsię w
aptekachza odpłatnością
ryczahową.Do tego czasu możnazgodzió się na stosowanieleków
biologicznych podawanych podskómie w plocedurze ambulatoryjnej w ramach
konhaklowanych programów lekowych, jednakżew naszej opinii nieracjonalnei trudne do
jest realizowanietakich świadczeń
zaakceptowania
poprzezjednodniowehospitalizacje.Taka
olganizacja|eczęria wymaga od pacjentów uzyskiwania ka:idorazowoskierowańdo szpitala,
wymusza całodniowypobl w szpitalu dla podania ampułkileku, wreszcie anga]Źuje
znaczne
zasoby szpitala w z.vu.tryane
z tW działarliaformalne. Stanowi to również dodatkowe,
obciążeniedla publicmego płatnikajakim jest NFZ. Uwazamy, iż te pien;ądzemogĘby
zostaćwykorzystanedużolepiej.
W zw.iązku z poryiszym zwlacamy się do Państwa o kont1nuowanie terapii pacjentów
chorych na ZZSK w najmniej uciqzliwej dla nich formie poprzez podawanie leków
biologicmych w przychodni przyszpitalnej(bez skierowań do szpitala) lub w dedykowanyn
ośrodkuwydzielonym do leczęnia biologicmego pacjentów. Taka organizacja ptacy z
powodzeniem została zastosowana w irurych szpitalach reumatologicmych. Przykładowo
Insty.tut Reumatologii w Warszawie zakontraktowane programy lekowe dotyczące

Ieumatologii rea}i^Ljew dedykowanymośrodkuTerapii Biologicznej - co skraca koniecmy
czas do podanialeku do kilkudziesięciu minut.
Liczymy, iż nasze uwagi zostanąodebranejako wyraz troski o jakośći efektywnośóprocedur
medycznychw Pana szpitalu otaz prryczytią się do pozytywnie odebranychprzez pacjentów
zmian w tej cenionejprzez nasjednostcesłu]żby
zdrowia.
Z wwazarni szacunku.
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