
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza 

Szanowny Panie Prezesie! 
W Polsce w wielu ośrodkach gastrologicznych prowadzone jest leczenie pacjentów z chorobą Leśniow-

skiego-Crohna metodą tak zwanego leczenia biologicznego przeciwciałami przeciwko TNF-alfa w ramach 
programu terapeutycznego finansowanego przez NFZ. 

Obecnie obowiązujący zapis programu pochodzi z 10 października 2011 r. (zarządzenie nr 59/2011/DGL 
prezesa NFZ) i nie został zmieniony w stosunku do roku 2010. Co więcej, pod koniec 2010 r. Ministerstwo 
Zdrowia nakazało interpretować zapisy programu w taki sposób, że muszą być spełnione wszystkie kryteria 
łącznie, aby pacjent mógł otrzymać leczenie. Zarządzenie to obowiązuje do dnia dzisiejszego. 

Dochodzą do mnie niepokojące informacje, że według niektórych dyrektorów wojewódzkich oddziałów 
Narodowego Funduszu Zdrowia jedynym obligatoryjnym kryterium oceny aktywności choroby jest waga 
(współczynnik BMI<18), co jest wbrew wiedzy medycznej i opiniom ekspertów krajowych i światowych od 
lat zajmujących się leczeniem tej trudnej i ciężkiej choroby. W naszym kraju kryteria włączenia pacjentów do 
wymienionego programu i tak są bardzo restrykcyjne, ich sformułowanie w programie jest nieprecyzyjne, bez 
wyróżnienia kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych, co według mojej wiedzy doprowadziło do nieprawi-
dłowej, sprzecznej z wiedzą medyczną urzędniczej interpretacji. Według niej jest tak, że aby pacjent mógł 
być włączony do programu, musi spełniać wszystkie kryteria. A tacy pacjenci po prostu nie istnieją. Pacjent 
prędzej umrze, niż „uzbiera” wszystkie powikłania choroby Crohna wymagane przez urzędników. 

W związku z tym proszę Pana Prezesa o odpowiedź na następujące pytania. 
1. Czy i kiedy zostaną opracowane nowe kryteria oceny aktywności tej ciężkiej choroby i czy będą one 

korzystne dla pacjentów? 
2. Jak to możliwe, aby program terapeutyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a opraco-

wany przez ministra zdrowia, zawierał błędy merytoryczne i stał w sprzeczności z podstawową wiedzą me-
dyczną? 

3. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza przeprowadzać kontrolę do czasu opracowania nowych kry-
teriów i kwestionować leczenie kolejnych pacjentów? Z tego, co wiem, zakwestionowano już leczenie prawie 
pięćdziesięciu pacjentów. 
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