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I. STRESZCZENIE
Głównym celem Raportu jest zaprezentowanie stanu opieki reumatologicznej w
Polsce z perspektywy Pacjentów. Ustalenia prezentowane w Raporcie zostały
przygotowane na podstawie danych zgromadzonych w 2013 roku przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” 1
oraz Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób ich Wspierających2.
Warto nadmienić, że w okresie ostatnich dwóch lat powstało kilka publikacji i
raportów na temat stanu opieki reumatologicznej, do których między innymi zaliczyć
należy: raport Uczelni Łazarskiego – „Stan opieki reumatologicznej w Polsce” (2011),
raport „Zdolni do pracy? Choroby układu mięśniowo-szkieletowego a rynek pracy w
Polsce” opracowany w 2011 roku przez Stowarzyszenie CESSTAHC, publikację
Profesora Piotra Wilanda pt. „Reumatologia 2011/2012 – nowe trendy”, czy też raport
„Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych” (2013). Niniejszy Raport wyróżnia
się na tle pozostałych tym, że koncentruje się na punkcie widzenia Pacjentów w
kontekście ich codziennych zmagań z chorobą i systemem ochrony zdrowia.
Zwraca więc on uwagę na te aspekty związane z leczeniem reumatologicznym w
Polsce, które często są pomijane lub nawet nieujawniane w oficjalnych statystykach.
Istotne jest to, że wszystkie wymienione wyżej publikacje były zgodne co do
rekomendacji w zakresie poprawy organizacji, współpracy i koordynacji opieki
reumatologicznej w Polsce oraz wskazywały na znaczącą korelację pomiędzy
skutecznością leczenia chorób reumatycznych a wydatkami na system ubezpieczeń

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” –
http://3majmysierazem.pl/ [01.02.2014]
2
Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób ich Wspierających – http://zzsk.org.pl/ [01.02.2014]
1
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społecznych

i

gospodarkę.

Niestety

nie

dokonano

żadnych

wdrożeń

rekomendowanych rozwiązań z zakresu organizacji systemu ochrony zdrowia, które
były proponowane w wymienionych opracowaniach. Świadczy to o konieczności
przygotowywania kolejnych, aktualnych materiałów, które miałyby coraz
szerszy zakres i siłę oddziaływania na opinię społeczną. Dlatego też autorzy
Raportu uznali, że ujęcie podejmowanej problematyki z perspektywy Pacjentów tworzy
dotąd mało eksponowany kontekst do rozważań na temat stanu opieki
reumatologicznej w Polsce. Pacjenci często są traktowani w marginalny sposób jako
partnerzy administracji publicznej i lekarzy w procesie podejmowania decyzji
dotyczących przyszłych zmian organizacyjnych w reumatologii. Proces zmian i
usprawnień należy jednak wprowadzać w mechanizmie dialogu społecznego, z
udziałem organizacji pacjenckich jako równorzędnego merytorycznego partnera
administracji publicznej i środowisk lekarskich. Pacjenci powinni być uwzględniani
w dyskusjach z zakresu systemu ochrony zdrowia, ponieważ oni się w tym
systemie leczą - znają więc stan faktyczny i system, a przez to również jego
ograniczenia, często lepiej niż zewnętrzni eksperci.
Jedną z podstaw do formułowania wniosków w niniejszym Raporcie było
badanie ankietowe, w którym udział wzięło 275 osób z chorobami reumatycznymi w
Polsce. W badaniu, które zawierało ponad 50 pytań, pacjenci mieli możliwość oceny:


organizacji opieki reumatologicznej w Polsce,



efektywności wydawania publicznych środków finansowych na reumatologię w
Polsce,



skuteczności leczenia reumatologicznego.

W wyniku zgromadzonych danych można stwierdzić, że – w każdym z tych obszarów
– udało nam się zidentyfikować istotne grupy problemów, które stanowią bariery
w uzyskaniu skutecznej opieki reumatologicznej w Polsce.


W zakresie organizacji opieki reumatologicznej w Polsce na pierwszy plan
wysunął się problem dostępności do świadczeń zdrowotnych, zarówno o
charakterze geograficznym, jak i finansowym. Zwrócono uwagę, że długi czas
oczekiwania uniemożliwia sprawne przeprowadzenie diagnostyki, postawienie
rozpoznania i wdrożenie leczenia w okresie rekomendowanym przez
7

standardy międzynarodowe The European League Against Rheumatism
(EULAR) i National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE).


W zakresie efektywnego finansowania opieki reumatologicznej w Polsce
wyraźnie widać związek pomiędzy długim czasem oczekiwania na wizytę
specjalistyczną w publicznej służbie zdrowia a dynamicznie rozwijającym się
rynkiem prywatnych praktyk lekarskich. Sprawia to, że występuje w Polsce
bardzo wyraźna bariera dostępu do reumatologów, o charakterze finansowym.
Co więcej, wskazano, że brakuje odpowiedzialności w gospodarowaniu
istniejącymi zasobami ze strony wszystkich uczestników procesu decyzyjnego
w reumatologii. W związku z czym, te i tak już dość ograniczone zasoby
wydawane są z perspektywy Pacjentów nieoptymalnie, owocując niską
efektywnością leczenia.



W kwestii skuteczności leczenia reumatologicznego Pacjenci wskazali na
pewne pola krytyczne, które dotyczą między innymi kwestii aplikowania
międzynarodowych standardów do polskich warunków. W gronie specjalistów
zajmujących się leczeniem pacjentów reumatologicznych powinien – zgodnie
z międzynarodowymi standardami The European League Against Rheumatism
(EULAR) czy National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) –
znaleźć się oprócz reumatologa także lekarz rehabilitacji, psycholog,
pracownik socjalny, lekarz ortopeda, lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka
specjalistyczna,

rehabilitant, dietetyk, farmaceuta i specjalista

terapii

zajęciowej. Praca zespołu specjalistów jest przyjętym rozwiązaniem i
preferowanym

modelem

opieki

nad

pacjentami

z

chorobami

reumatologicznymi w wielu krajach europejskich, rekomendowanym przez
standardy postępowania i wytyczne. W Polsce taki model koordynowanej
opieki zespołowej nie jest dostępny, a przecież skuteczność leczenia
realizowanego przez współpracujące zespoły specjalistów jest wyższa. Taka
organizacja opieki przyczynia się do poprawy skuteczności i jakości leczenia
reumatologicznego. W tym obszarze pacjenci wskazali także, że brakuje
efektywnych mechanizmów monitorowania skuteczności leczenia i ośrodka
leczącego choroby reumatycznie na każdym poziomie systemu opieki
8

reumatologicznej – w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), rehabilitacji i lecznictwa
zamkniętego. Zdaniem pacjentów powinny być monitorowane takie parametry
leczenia jak skuteczność, bezpieczeństwo, sprawność fizyczna i poczucie
jakości życia pacjenta. Częstym kłopotem jest brak przejrzystych procedur
związanych z leczeniem, w wyniku czego Pacjenci czują się zagubieni i
niepewni. Ze skutecznością leczenia reumatologicznego wiąże się też
zagadnienie aktywności zawodowej pacjentów. W ocenie ankietowanych
wyraźnie widać, że nie są podejmowane systemowe działania mające na celu
odroczenie lub ograniczenie rozwoju niepełnosprawności, która w efekcie
prowadzi do przedwczesnej niezdolności do pracy.
Należy zaznaczyć, że Pacjenci i ich organizacje chcą mieć wpływ, a pośrednio
także kontrolę nad decyzjami władz publicznych, gdyż te decyzje mają
bezpośredni lub pośredni wpływ na ich własne życie. Niestety ciągle brak jest dialogu
pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pacjenckimi. Pacjenci ubolewają, że
administracja publiczna nie dostrzega korzyści płynących ze współpracy.
Raport ten też ma na celu pokazanie, że Pacjenci mogą być - nie tylko sami dla
siebie, ale także dla administracji publicznej - źródłem cennych informacji, między
innymi na temat organizacji opieki w reumatologii, a przez to mogą być cennym
partnerem, który wspiera administrację w podejmowaniu działań długofalowych,
ukierunkowanych na poprawę jakości opieki w reumatologii i osiąganie korzyści
społecznych ze skutecznego leczenia.
Warto

podkreślić, że koszty społeczne późnego rozpoznawania i włączania

leczenia w zapalnych chorobach tkanki łącznej są wyższe niż może się wydawać.
Nie stać nas jako społeczeństwa na:
złe leczenie osób młodych z chorobami reumatologicznymi,
niepodejmowanie próby utrzymania aktywności zawodowej pacjentów z
chorobami reumatycznymi,
ponoszenie społecznych kosztów rozwoju niepełnosprawności ruchowej przed
65 rokiem życia,
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finansowanie drogich terapii bez monitorowania skuteczności leczenia.

Stan opieki reumatologicznej w Polsce wymaga zmian!
Jak było już wyżej podkreślone, jako Pacjenci mamy wiedzę i doświadczenie
nie tylko w zakresie własnej choroby, ale także organizacji i finansowania systemu
ochrony zdrowia, jakości, bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Nasza wiedza
integruje wiedzę czasem licznych specjalistów, znających swój obszar wycinkowo.
Wiedzę tę zdobyliśmy, bo mamy najsilniejszą motywację do zrozumienia przyczyn
barier w dostępnie do dobrego leczenia w reumatologii – motywację osobistą.
Możemy, a nawet powinniśmy być traktowani jako eksperci, którzy poznają system
ochrony zdrowia niejako „od środka” – to my się w nim przecież leczymy i znamy jego
mocne i słabe strony. Zapraszamy zatem do partnerskiej i merytorycznej współpracy
nad zmianami na lepsze.
Treść Raportu została ustrukturalizowana w trzy główne bloki tematyczne:
1. Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób z chorobami reumatycznymi w
Polsce.
2. Finansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki reumatologicznej w
Polsce.
3. Jakość życia Pacjentów z chorobami reumatycznymi.
Główny wniosek z prezentowanych danych można sformułować następująco:
Problemy z opieką reumatologiczną w Polsce dotyczą w głównej mierze dostępu do
efektywnych świadczeń medycznych, co – jak zostało wykazane w Raporcie – wiąże
się z barierami prawnymi, geograficznymi oraz finansowymi. Nierównowagi systemu
opieki reumatologicznej w Polsce upatrywać można w braku systemowego
zarządzania systemem zdrowia. Brakuje działań zorientowanych na optymalne
wykorzystanie istniejących zasobów: finansowych, materiałowych oraz ludzkich.
Warto dodać, że przy obecnej strukturze opieki medycznej nad chorymi
reumatycznie brakuje dobrej organizacji systemu ochrony zdrowia, koordynacji i
współpracy między podmiotami podejmującymi decyzje czy odpowiedzialnymi
za zarządzanie. Ważne jest spojrzenie na stan opieki reumatologicznej w Polsce z
perspektywy

zdrowia

publicznego

i

interesu

społecznego.

Potrzebne

jest
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odpowiedzialne gospodarowanie istniejącymi zasobami ze strony wszystkich
uczestników procesu decyzyjnego w reumatologii – resortu zdrowia, płatnika,
konsultantów krajowych w dziedzinie reumatologii i zdrowia publicznego oraz instytucji
nadzorujących zdrowie publiczne w Polsce.
Mamy nadzieję, że nasze opracowanie dotrze do szerokiego grona odbiorców:
do Pacjentów i ich Rodzin, do środowiska lekarzy i pracowników Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia, ekspertów badających stan opieki
zdrowotnej, ale także do mediów zainteresowanych ważnymi problemami społecznymi
w Polsce. Jest to o tyle istotne, że bez odpowiedniego nagłośnienia tej problematyki
nie jest możliwe aktywne działanie na rzecz podnoszenia efektywności, jak i jakości
opieki reumatologicznej w Polsce.
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II. METODOLOGIA
raportu o stanie opieki reumatologicznej
w Polsce z perspektywy Pacjentów
Podstawą do formułowania wniosków w niniejszym Raporcie były badania
wykonane metodą sondażu diagnostycznego.
W okresie od lipca do października 2013 realizowano badanie ankietowe z
wykorzystaniem internetowego kwestionariusza ankiety, w którym udział wzięło 275
osób z chorobami reumatycznymi. Ankieta zawierała 54 pytania i była adresowana do
wybranej grupy docelowej, którą stanowili chorzy na choroby reumatyczne. Zaletą tej
metody zbierania danych był szybki czas realizacji badania i możliwość dotarcia do
respondentów z całej Polski. Pacjenci mieli możliwość oceny:


organizacji opieki reumatologicznej w Polsce,



efektywności wydawania publicznych środków finansowych na reumatologię w
Polsce,



skuteczności leczenia reumatologicznego.

Zebrane odpowiedzi poddano analizie statystycznej. Celem analizy było pozyskanie z
danych wiedzy dotyczącej kluczowych obszarów, które stanowią przedmiot
zainteresowania niniejszego Raportu – dostępność świadczeń, finansowanie oraz
efektywność opieki reumatologicznej w Polsce.
Przeprowadzono także badanie z wykorzystaniem rozmów telefonicznych,
podczas których kontaktowano się z działem rejestracji poradni specjalistycznych, aby
ustalić faktyczny czas oczekiwania na wizyty u poszczególnych lekarzy w wybranych
rejonach.
12

Metodą towarzyszącą powstawaniu Raportu była analiza dokumentów.
Analizie poddano raporty oraz doniesienia z badań czy artykuły naukowe dotyczące
wskazanych wyżej obszarów. Analizowano dokumenty z ostatnich lat. W przypadku
artykułów do analizy posłużyły opracowania współczesne oraz starsze, jednak nie
więcej niż o pięć / sześć lat. Podjęto też próbę zgromadzenia danych źródłowych i w
tym celu zwrócono się o stosowne informacje m. in. do Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ), do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), do Urządu Rejestracji Produktów
Leczniczych (URPL) czy do IMS Health. W niektórych wypadkach pozyskanie danych
było znacznie utrudnione, o czym będzie mowa w Raporcie.
Na

potrzeby

Raportu

dokonano

także

analizy

finansowej

opieki

reumatologicznej w Polsce. W analizie tej położono nacisk na oszacowanie całości
kosztów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich związanych z chorobami
reumatycznymi. Nastawienie takie wynikało z przekonania pacjentów o braku
całościowego podejścia do kosztów ponoszonych przez społeczeństwo na opiekę
reumatologiczną w Polsce.
Przygotowując Raport i formułując wnioski staraliśmy się uwzględniać kryterium
interesu publicznego. Opieka reumatologiczna w Polsce to kwestia, która nie dotyczy
wyłącznie chorych i ich rodzin, ale jest to także problem społeczny. Planując system
ochrony zdrowia należy podejmować kluczowe decyzje w interesie wszystkich
obywateli, dlatego że koszty społeczne chorób reumatologicznych i ich niewłaściwego
leczenia są bardzo wysokie.
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ROZDZIAŁ I
Dostępność świadczeń zdrowotnych
dla osób z chorobami reumatycznymi w Polsce

We wstępie do tego rozdziału zaprezentowano (1.1) dane epidemiologiczne, które
obrazują skalę problemu – liczbę osób z chorobami reumatycznymi w Polsce.
Informacje na temat liczebności populacji chorych na choroby reumatyczne pomogą
wykazać, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistyczne świadczenia
zdrowotne. W dalszej części rozważań podjęty zostanie więc (1.2.) problem
dostępności do opieki specjalistycznej w Polsce, w tym również kwestia dostępności
leczenia biologicznego. Ogromnym kłopotem dla chorych jest długi czas oczekiwania
na świadczenia specjalistyczne (wizyty u lekarza, rehabilitację, kwalifikację do
programów lekowych). W rozdziale tym podjęto więc (1.3) próbę wskazania możliwych
przyczyn

takiego

specjalistycznych

stanu

rzeczy.

świadczeń

Determinantów

zdrowotnych

barier

w

dostępności

do

poszukiwano

w

organizacji:

(a)

podstawowej opieki zdrowotnej, (b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (c)
lecznictwa zamkniętego, (d) stacjonarnych świadczeń rehabilitacyjnych oraz (e)
programów lekowych w reumatologii.
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Wstęp – dane epidemiologiczne

1.1.

Choroby reumatyczne dotykają ludzi wszystkich ras i grup wiekowych. W
Europie ponad 120 milionów ludzi cierpi na choroby reumatyczne i schorzenia
układu

mięśniowo-szkieletowego

(dane

The

European

League

Against

Rheumatism, październik 2013 r.).
Ogromna liczba Europejczyków (jeden na pięciu) poddawana jest z tego powodu
długotrwałemu leczeniu (dane European Opinion Research Group, październik 2013).
W Polsce liczbę chorych na choroby reumatyczne szacuje się na około 10
milionów.
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Raport Instytutu Reumatologii i Narodowego Instytutu Zdrowia pt. „Nasze
Zdrowie. Nasze Dolegliwości”3 podaje, że bóle reumatyczne ogółem o natężeniu od
bardzo rzadkich do stałych stwierdzono u 61.2% badanych dorosłych
mieszkańców Polski (w wieku powyżej 18 roku życia). Bóle te częściej występują u
kobiet (66.6%) niż u mężczyzn (54.8%).
Warto podkreślić, że choroby reumatyczne to nie tylko „reumatyzm”, który
zazwyczaj kojarzy się ze starością i zmianami zwyrodnieniowymi stawów. Do tej grupy
chorób zalicza się wiele, bardzo różnorodnych schorzeń.
Cechą charakterystyczną chorób nazywanych chorobami reumatycznymi są
przewlekłe zmiany zapalne w obrębie tkanki łącznej – jest ona najbardziej
zróżnicowaną spośród wszystkich tkanek człowieka, a jej zasadnicza funkcja polega
na zapewnieniu łączności miedzy pozostałymi tkankami organizmu. Choroby
reumatyczne spowodowane są najczęściej reakcją autoimmunologiczną, która polega
na aktywności układu immunologicznego (inaczej – układu odpornościowego)
skierowanej przeciwko własnym, prawidłowym komórkom organizmu. Tym samym, o
ile sprawnie działający system immunologiczny rozpoznaje i niszczy np. bakterie czy
wirusy lub jakiekolwiek inne szkodzące organizmowi czynniki, o tyle wadliwie
działający system immunologiczny – kierując przeciwciała do walki z własnymi
tkankami – sieje spustoszenie w całym organizmie. W niniejszym Raporcie uwaga
została skoncentrowana na pięciu wybranych autoimmunologicznych, przewlekłych
chorobach układowych tkanki łącznej:
1. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) – choroba związana z zapaleniem
stawów, zmianami pozastawowymi i powikłaniami układowymi, prowadząca do
nieodwracalnych zniszczeń stawów.
2. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) – przewlekłe
zaburzenie reumatyczne, które dotyczy głównie kręgosłupa, ale może również
zaatakować inne stawy, ścięgna i więzadła.
3. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) – typ zapalenia stawów, występujący
w przebiegu łuszczycy.

Raport Instytutu Reumatologii i Narodowego Instytutu Zdrowia pt. „Nasze Zdrowie. Nasze Dolegliwości” –
http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/raport/Raport.pdf [25.01.2014]
3
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4. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) – zwane także
młodzieńczym

reumatoidalnym

zapaleniem

stawów

lub

młodzieńczym

przewlekłym zapaleniem stawów – postać zapalenia stawów występująca u
dzieci, która wraz z postępem choroby, w wyniku przewlekłego procesu
zapalnego, może prowadzić do zaburzenia wzrostu oraz zniszczenia zajętych
stawów, które ulegają deformacji, przykurczom i trwałemu unieruchomieniu.
5. Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) – choroba wielonarządowa, w której
proces zapalny może objąć stawy, skórę, oraz narządy wewnętrzne: nerki,
serce, płuca.
Trudno jednoznacznie ustalić całkowitą liczbę chorych na wskazane powyżej
jednostki chorobowe. W różnych danych epidemiologicznych 4 istnieją – czasem
znaczące – rozbieżności. Na potrzeby Raportu – szczególnie części finansowej –
konieczne było oszacowanie całkowitej liczby chorych reumatycznie w zakresie
jednostek chorobowych, które stanowią główny przedmiot zainteresowania w
niniejszym opracowaniu. Ze względu na brak rejestrów medycznych, które mogłyby
wiarygodnie określać populację poszczególnych chorych w Polsce, dokonano
przeglądu literatury dotyczącej epidemiologii chorób reumatycznych i oszacowano na
ich podstawie populację przyjętą do dalszych analiz na 535 tysięcy osób. Tam, gdzie
możliwe było wskazanie procentowe wskaźnika chorych, przyjęto go za opracowaniem
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. „Informacja o sytuacji społecznogospodarczej kraju” (2014)5.
Do oszacowania liczby chorych przyjęto za GUS, że szacunkowa liczba
ludności Polski w końcu 2012 roku wynosiła 38 533 tysięcy6. Przy ustalaniu liczby
chorych wykorzystano różne dane źródłowe. W przypadku danych procentowych
wyliczono dla nich wartości bezwzględne dla populacji.
Zestawienie danych prezentuje poniżej Tabela 1.1.

4

Por. m.in. dane Programu lekowego NFZ 2012, dane Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, czy dane
przedstawione w opracowaniu: Reumatologia 2011/2012 – nowe trendy.
5
Informacja
o
sytuacji
społeczno-gospodarczej
kraju,
GUS,
Warszawa
2013
–
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/OZ_inform_o_syt_spol-gosp_kraju_2012.pdf [13.02.2014]
6
Tamże, s. 9.
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Tab. 1.1. Zebrane dane epidemiologiczne dotyczące populacji chorych na choroby reumatyczne.
Dane źródłowe

Chor
oba
Źródło danych

Wskaźnik

Populacja

Mediana

Średnia

W

wartości

wartości

populacji

średnich

średnich –
wartość
przyjęta do
oszacowań

RZS

Kasteng Kobelt

0,45% populacji

20097

> 19 rż

Program lekowy

0,8-2% ogółu

NFZ

20128

Orlewska 20119

141 597

150 389

227 564

0,59%

7 748

7 595

0,02%

539 462

populacji
Raport nie

145 278

podaje
Wiland

201110

Raport nie

155 500

podaje
Wojciech

źródło nie

Romanowski 2012

podane

Lundkvist, J.,

źródło nie

Kastang, F. i

podane

131 546

252 000

Kobelt, G. 2008
MIZS

Polskie

źródło nie

Towarzystwo

podane

8 500

Reumatologiczne.11
Opinia eksperta dr

6,4-7

Okurowska Zawada

przypadków

2010

/100.000 dzieci/

8 523

rok
Program lekowy

5-6 zachorowań

NFZ 201212

na 100.000 dzieci

6 996

Dane za: K., Zheltoukhova, S. Bevan, A. Reich, Zdolni do pracy? Choroby układu mięśniowo-szkieletowego a
rynek pracy w Polsce, Warszawa 2011, s. 30.
8
Program Lekowy NFZ – http://www.nfzlodz.pl/attachments/3379_Leczenie%20RZS%20i%20MIZS%20o%20przebiegu%20agresywnym.pdf
[15.02.2014]
9
E. Orlewska, I. Ancuta, B. Anic i inni, Access to biologic treatment for rheumatoid arthritis in Central and
Eastern European (CEE) countries, “Med Sci Monit” 2011 / 17, s. 1-13.
10
P. Wiland (red.), Reumatologia 2011/2012 – nowe trendy, Termedia, Poznań 2011.
11
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne – www.reumatologia.ptr.net.pl/ [15.02.2014]
12
Program Lekowy NFZ (por. przypis 8).
7
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ŁZS

Elżbieta

7 zachorowań

Smolewska 2012

na 100.00

Program lekowy

0,14% dorosłej

NFZ 2012

populacji

Lewicki, Dutkiewicz,
Widuchowska,Kuchar
z, 2008

6-39% chorych

6360

44 052

130 400

130 400

0,34%

144 499

150 695

0,39%

19 267

19 267

0,39%

SUMA

535 521

1,73%

216 748

na ŁZS
(1 mln)

ZZS

Program lekowy

0,05-0,23%

K

NFZ 2012

populacji

44 052

dorosłej
Wiland 200613

0,2-1% populacji

231 198

Dagfinrud,

0,1-0,2%

57 800

Mengshoel, Hagen,

populacji

Loge i Kvien 2004
Olewicz-Gawlik,

0,2-1,2%

269 731

Raport pacjentów

1 osoba na

19 267

Toczeń

2000 osób

Rumieniowaty

populacji

Układowy w Polsce

ogólnej

Paweł Hrycaj 2007
TRU

2012

Źródło: Wykorzystane dane wskazano w kolejnych przypisach dolnych.

Jak widać na przykładzie danych z tabeli, trudno ustalić całkowitą liczbę
chorych, a poszczególne opracowania różnią się od siebie niejednokrotnie znacząco.
Oszacowanie na podstawie przytoczonych danych różni się od przytaczanych
wcześniej danych epidemiologicznych, należy więc zaznaczyć, że w przedstawionej
powyżej tabeli ujęte zostało jedynie 5 najpowszechniejszych chorób reumatycznych, a
szacowanie to będzie następnie wykorzystywane przy analizie kosztów ponoszonych
przez pacjentów (patrz: Rozdział 2) – co może prowadzić jedynie do niedoszacowania.
Nie jest też znana dokładna średnia wieku tej populacji. Badanie ankietowe –
przeprowadzone na potrzeby Raportu – pokazuje, że jest to populacja młoda, w

13

P. Wiland, Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, „Medycyna po Dyplomie”, 18 / 2006, s. 15-18.
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której średnia wieku wynosi 35,5 lat. Należy jednak pamiętać, że badaniem objęta
była ograniczona grupa osób - chorujący na choroby reumatyczne, którzy korzystają z
internetu.
Prowadzenie polityki zdrowotnej i zarządzanie zdrowiem publicznym, wobec
braku

dokładnych

i

wiarygodnych

danych

epidemiologicznych

dotyczących

występowania i charakterystyki populacji pięciu głównych zapalnych chorób
reumatycznych

w

Polsce,

jest

utrudnione

i

obarczone

wysokim

ryzykiem

podejmowania błędnych decyzji, wobec trudności w oszacowaniu rzeczywistej skali
problemu. Doświadczenia innych specjalności medycznych wskazują na fakt, że
najlepszym źródłem danych dotyczących częstości występowania chorób w Polsce są
dane Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wskazujące na to, ile osób z danym
indywidualnym numerem PESEL oraz rozpoznaniem wg kodu klasyfikacji ICD 10 z
rozszerzeniami otrzymało w danym roku świadczenia publiczne na różnych poziomach
systemu ochrony zdrowia. Wobec braku wiarygodnych danych epidemiologicznych,
dane takie w istotny sposób mogłyby pomóc w planowaniu zapotrzebowania na usługi
medyczne i umożliwić zarządzanie, nie tylko reumatologią, ale także zdrowiem
publicznym w Polsce.
Organizacje pacjenckie, chcąc skorzystać z prawa dostępu do informacji
publicznej, wielokrotnie zwracały się do NFZ o udostępnienie danych z rejestrów o
charakterze epidemiologicznym. Niestety takich danych nie udostępniono. Należy
nadmienić, że organizacje pacjenckie nie napotkały takich trudności w dostępie do
danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który na podobnie sformułowaną prośbę
w krótkim czasie odpowiedział udostępniając swoje dane dotyczące świadczeń
społecznych.
Udostępnienie zasobów danych gromadzonych przez NFZ dla potrzeb
zarządzania organizacją opieki reumatologicznej jest podstawowym warunkiem
skutecznej naprawy opieki reumatologicznej w Polsce. Równolegle warto byłoby
prowadzić

zaplanowane,

monitorowane

i

okresowo

ewaluowane

badania

epidemiologiczne w tym obszarze. Dla każdej z chorób reumatologicznych należy
tworzyć rejestry danych, umożliwiających ocenę skali problemu, ale także
skuteczności leczenia. Dane pozyskane z badań epidemiologicznych - baz danych
ZUS, NFZ i istniejących w reumatologii rejestrów chorych - należy integrować i
20

weryfikować w zakresie ich spójności. Wyniki badań epidemiologicznych, danych
płatnika i danych z rejestrów należy regularnie publikować w celu monitorowania i
analizy.

1.2.

Dostęp do leczenia specjalistycznego dla osób z

chorobami reumatycznymi
1.2.1. Dostępność opieki reumatologicznej
W świetle danych dostępnych w serwisie Narodowego Funduszu Zdrowia –
Kolejki oczekujących – średni czas oczekiwania tzw. przypadków stabilnych wynosił w
lutym 2013 33,88 dni. Najdłuższy czas oczekiwania odnotowano w województwie
warmińsko-mazurskim i wynosił on 50,40 dni. Dane, dotyczące czasu oczekiwania na
poradę reumatologa z dwóch województw - dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego nie były dostępne.
Poniższa

tabela

przedstawia

zestawienie

dotyczących

danych

czasu

oczekiwania na świadczenia, znajdujących się w serwisie prowadzonym przez NFZ14,
z danymi zgromadzonymi przez krakowską Fundację Watch Healthcare oraz za
pośrednictwem ankiety pacjenckiej.
Tabela 1.2. Dane dotyczące czasu oczekiwania na wybrane świadczenia reumatologiczne
Baza danych
Dane Fundacji Watch
NFZ – Kolejki
Healthcare II/III 2013
oczekujących
Wizyta u reumatologa
ok. 1 miesiąca
ok. 2 miesięcy
Rehabilitacja dzienna
brak danych
ok. 8 miesięcy
Wizyta u ortopedy
brak danych
Brak danych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zgromadzonych danych.
Rodzaj świadczenia

Dane na podstawie
ankiety pacjenckiej –
sierpień 2013 – mediana
ok. 3 miesięcy
ok. 7 miesięcy
ok. 4 miesięcy

W celu pogłębienia analizy organizacje pacjenckie przeprowadziły – na
potrzeby tego Raportu – weryfikację i analizę czasu oczekiwania na wizytę w
poradniach reumatologicznych mających kontrakt z NFZ, w 2013 roku w trzech
województwach

–

mazowieckim,

lubelskim

i

opolskim.

Serwis
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
–
Kolejki
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=1&artnr=1156 [25.01.2014]
14

Dokonując

wyboru

oczekujących

–
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poszczególnych województw kierowano się następującymi kryteriami: liczba
reumatologów (największa – woj. mazowieckie, najmniejsza – woj. opolskie,
uśredniona – woj. lubelskie), a także dostępnością wolontariuszy w poszczególnych
województwach, którzy mogli realizować zamierzone analizą czasu oczekiwania na
wizytę w poradni cele. Szczegółowe dane uzyskano w trakcie rozmowy telefonicznej
ze świadczeniodawcą. Warto podkreślić, że rozmowy telefoniczne odbywali
wolontariusze z organizacji pacjenckich, którzy telefonowali do poradni anonimowo,
podając się za pacjenta chcącego zapisać się na wizytę specjalistyczną. Wnioski z
przeprowadzonych rozmów w zestawieniu zbiorczym, ze średnim czasem oczekiwania
wg NFZ, prezentuje poniższa Tabela 1.3.
Tabela 1.3. Zestawienie wyników badania rzeczywistego czasu oczekiwania na wizytę
reumatologicznej dla trzech województw, stan na czerwiec 2013.
Województwo
Liczba
Średni
Średni
Liczba
poradni
czas
rzeczywisty
poradni bez
reumatologic
oczekiwani (ustalony
danych nt
znych
a wg NFZ
podczas rozmów czasu
posiadającyc
w dniach – tel.) czas
oczekiwani
h kontrakt z
mediana
oczekiwania w
a
NFZ
dniach –
w%
mediana
Mazowieckie
89
25
40
37%
Lubelskie
50
12
30
14%
Opolskie
19
30
60
37%
RAZEM/ŚREDNIO
158
21,48
39,24
25%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zgromadzonych danych.

w poradni
Liczba
poradni z
czasem
oczekiwan
ia> 90 dni
w%

15%
14%
10%
14%

Jak wynika z przedstawionych danych, mediana rzeczywistego średniego
czasu oczekiwania na wizytę w poradni reumatologicznej była w trzech analizowanych
województwach niemal dwukrotnie wyższa od deklarowanej przez NFZ (39,24 vs
22

21,48 dni). W co czwartej poradni pacjenci nie byli w stanie uzyskać telefonicznie
informacji o czasie oczekiwania na wizytę do reumatologa. Oznacza to, że do co
czwartej poradni reumatologicznej można zapisać się jedynie bezpośrednio w
rejestracji i nie ma możliwości zapisania się telefonicznie. Co więcej, w takiej sytuacji
nie można odwołać wizyty czy poprosić o zmianę terminu. Prawie żadna z
analizowanych 158 poradni reumatologicznych nie prowadziła zapisów on-line15
(wyjątek stanowi Instytut Reumatologii w Warszawie, gdzie taka możliwość istnieje i
czas oczekiwania na odpowiedź wynosi ok. jednego tygodnia). Dla pacjentów z
chorobami układu ruchu brak możliwości zapisania się na wizytę systemem „na
odległość” jest często istotną przeszkodą w dostępie do lekarza.
Pacjenci zostali także poinformowani o wyczerpaniu kontraktu z NFZ, braku
lekarza czy wstrzymaniu zapisów do lekarza przez siedmiu świadczeniodawców w
województwie mazowieckim (8% poradni). Dotyczy to ośrodków posiadających
kontrakt na świadczenia z zakresu porady reumatologicznej, które równolegle
zgłaszały dane dotyczące kolejek do serwisu NFZ. Liczba poradni, które informowały
o czasie oczekiwania dłuższym niż 90 dni wynosiła 14%.
Warto dodać, że z przeprowadzonych badań ankietowych, wynika, że na wizytę
u reumatologa pacjent czeka średnio prawie trzy miesiące (2,8 miesiąca), co
potwierdza również sondaż telefoniczny, którego wyniki zaprezentowano powyżej.
Podkreślić należy jednak, że są tacy, którzy czekają dłużej! Wynik ankiety wskazują,
że 30% pacjentów czeka na wizytę u reumatologa dłużej niż 4 miesiące.

Z doświadczeń Pacjentów:
„Największy problem dotyczy tego, że jest daleko do specjalistów
klinicznych i dostęp do specjalisty w normalnym terminie
oczekiwania jest trudny.” (kobieta, 43 lata, choroba niezróżnicowana,
woj. pomorskie)

15

Natomiast system zapisów on-line dość sprawnie funkcjonuje w placówkach prywatnej służby zdrowia.
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Tylko 22% ankietowanych Pacjentów oczekuje na wizytę u reumatologa nie
dłużej niż jeden miesiąc. 45% ankietowanych deklaruje, że oczekuje na wizytę 1-3
miesięcy. Szokujące jest jednak to, że 25% ankietowanych Pacjentów deklaruje, że na
wizytę oczekuje 4-6 miesięcy miesiące, zaś prawie 5% respondentów twierdzi, że
czeka na wizytę u specjalisty powyżej pół roku.

Wielu respondentów przyznało, że w tej sytuacji nie mają wyjścia i muszą
korzystać z usług specjalistów prywatnie. Wśród naszych ankietowanych znalazły
się osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat opłaciły ponad 10 prywatnych wizyt u lekarzy
specjalistów a rekordziści przez 3 lata opłacili nawet ponad 30 wizyt.
Pacjenci przez utrudnienia i długi czas oczekiwania na wizyty są zmuszani korzystać
z prywatnych, płatnych usług. Niestety nie każdego na to stać, zwłaszcza gdy nie może
kontynuować, czy też podjąć pracy zawodowej z powodu choroby.
Pacjenci w ankiecie zwracali uwagę na fakt, że serwis prowadzony przez NFZ
dotyczący kolejek miał być z założenia narzędziem dla Pacjentów, umożliwiającym im
znalezienie świadczeniodawcy, do którego w okolicy jest najkrótsza kolejka. Jak widać
z zaprezentowanych danych, system ten nie spełnia swojej funkcji, a na dodatek
odznacza się nieprzyjaznym dla użytkownika charakterem. Aby odnaleźć świadczenie
interesujące Pacjenta trzeba znać strukturę systemu ochrony zdrowia, a także
poruszać się w fachowej nomenklaturze, jaką NFZ stosuje w kontaktach ze
świadczeniodawcami.

Nakład

pracy

świadczeniodawców

na

comiesięczne

raportowanie do NFZ czasu oczekiwania i analityków na wprowadzanie danych do
bazy jest ze społecznego punktu widzenia niewykorzystany z uwagi na konstrukcję
wyszukiwarki i jej nieprzemyślany charakter. Niewiarygodnie dane NFZ, nie
wytrzymujące konfrontacji ze stanem faktycznym, dodatkowo zniechęcają do jego
24

użycia. Brak też w serwisie fundamentalnych funkcjonalności mogących udzielić
odpowiedzi na oczywiste z punktu widzenia chorego pytania, np. gdzie w okolicy
oczekiwanie na poradę jest najkrótsze.
Specjalistą, który – z założenia – powinien nadzorować leczenie chorób
reumatycznych, jest reumatolog. Niestety, w świetle badań ankietowych wyraźnie
widać, że Pacjenci chodzą na wizyty do reumatologa rzadko. W ciągu ostatnich 3 lat
niemal 40% respondentów deklaruje, że było na mniej niż 9 wizytach u lekarza
specjalisty, a 10% respondentów odbyło 3 wizyty lub mniej. Warto dodać, że wśród
ankietowanych znalazły się osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat nie były u
swojego specjalisty ani razu. W przypadku chorób reumatycznych, niskich
wskaźników dotyczących częstotliwości rehabilitacji i wizyt u specjalistów nie sposób
tłumaczyć jedynie niechęcią samych chorych do poddawania się skutecznemu
leczeniu. Chorzy chcą się leczyć, niestety nie pozwalają im na to piętrzące się
bariery w dostępie do leczenia.
Jeszcze gorzej prezentuje się czas oczekiwania na rehabilitację – pacjent
czeka na nią średnio około 6,4 miesiąca. Jedynie 6% Pacjentów oczekuje nie dłużej
niż 4 tygodnie; 35% Pacjentów oczekuje od 1 do 3 miesięcy, a kolejne 33% 4-6
miesięcy. 26% Pacjentów oczekuje nawet dłużej niż pół roku.

Na wizytę u ortopedy Pacjent czeka średnio prawie 3,7 miesiąca. Dla osoby,
która potrzebuje konsultacji ortopedycznej – to bardzo długo. Jedynie 14%
Pacjentów nie czeka dłużej niż 4 tygodnie. 45% Pacjentów czeka od 1 do 3 miesięcy,
a 41% musi czekać 4 miesiące lub więcej.
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Powyższe dane są zatrważające. Kolejki oczekujących na udzielenie
świadczeń zdrowotnych stanowią wyraz nierównowagi między zgłoszonymi
potrzebami zdrowotnymi a możliwościami ich zaspokojenia. Warto dodać, że nie
jest to sytuacja nowa! W lipcu 2010 roku opublikowano raport Najwyższej Izby Kontroli
(NIK), dotyczący dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.
Kontrolą objęto czterdzieści sześć szpitali. Ocena NIK była negatywna – Pacjenci
długo oczekiwali na możliwość skorzystania ze świadczeń zdrowotnych. NIK podaje,
że najdłużej pacjenci muszą oczekiwać na świadczenia z zakresu ortopedii.
Przykładem jest szpital w Kościerzynie, gdzie pacjenci czekali średnio 1824 dni, czyli
około pięciu lat.16 W ponad 40% kontrolowanych szpitali kolejność udzielania
świadczeń nie była związana z kolejnością zgłoszeń pacjentów. Podobny odsetek
szpitali nie podał do publicznej wiadomości zasad wpisywania na listy. Co więcej, w
60% szpitali raporty statystyczne zawierały nieprawdziwe dane o liczbie pacjentów
oczekujących i czasie oczekiwania.
W opinii Pacjentów, ze względu na istnienie ograniczeń dla

lekarzy POZ

dotyczących zlecania badań diagnostycznych, a często również obostrzeń związanych
z kierowaniem przez nich na badania specjalistyczne, praktycznie każda pierwsza
wizyta w obserwacjach chorych wiąże się z zleceniem badań, których analizie będzie
poświęcona kolejna wizyta. Prowadzi to często do decyzji terapeutycznej po
dwóch, trzech wizytach, czyli statystycznie po ponad roku od skierowania
chorego do specjalisty. Dodatkowo, zwłaszcza w zapalnych chorobach tkanki
łącznej, wizyta u reumatologa jest kolejną konsultacją specjalistyczną związaną z
dolegliwościami. Wyniki ankiety pacjenckiej pokazują, że pacjent reumatologiczny
zanim trafi do reumatologa, odsyłany jest od specjalisty do specjalisty i odwiedza
zwykle ortopedę, neurologa, a nierzadko również onkologa czy psychiatrę.
Zniechęcony do kontaktów z lekarzami publicznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza
czasem oczekiwania na kolejne wizyty i badania, często czuje się zmuszony do
finansowania z własnych środków finansowych porad specjalistów prywatnie. Bywa

Por. Wyniki kontroli NIK nt. Dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa, lipiec 2010 –
http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,6921.html [05.02.2014]
16
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też, że bezsilny szuka porady w medycynie niekonwencjonalnej, u kręgarzy, zielarzy,
bioenergoterapeutów, homeopatów. Pokazuje to mechanizmy, które w efekcie
prowadzą do wieloletniego oczekiwania na diagnozę i rozpoczęcie prawidłowego
leczenia w przewlekłej i postępującej chorobie.

1.2.2. Dostępność świadczeń rehabilitacyjnych
Rehabilitacja stanowi istotny czynniki poprawiający jakość życia i
przedłużający aktywność, także zawodową, Pacjentów z zapalnymi chorobami
tkanki łącznej. Dostęp do niej powinien być jak najszerszy.
Stan opieki rehabilitacyjnej w Polsce nie przedstawia się jednak optymistycznie.
Liczba rehabilitantów nie jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb populacji
pacjentów z chorobami reumatycznymi i innych pacjentów wymagających rehabilitacji.
Różna jest też w skali województw dostępność do rehabilitantów.
Wskaźnik

liczby

fizjoterapeutów,

w

placówkach

ochrony

zdrowia,

przypadających na 10.000 ludności nie przekracza w żadnym z województw 6. Jest to
niepokojąco niski poziom. Dodatkowo jedynie w 2 z 16 województw jest powyżej 5,
natomiast aż w 7 województwach wskaźnik ten nie przekracza 3.
Mapka poniżej prezentuje liczbę fizjoterapeutów na 10 tysięcy ludności w
poszczególnych województwach.
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Mapka 1.1. – Fizjoterapeuci w placówkach ochrony zdrowia – wskaźnik na 10 tys. Ludności

Źródło: opracowano na podstawie danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2012, s. 45.

Jak widać, najlepiej sytuacja wygląda w województwach: świętokrzyskim oraz
podkarpackim, najgorzej zaś w województwach: łódzkim, podlaskim, pomorskim i
wielkopolskim.
Niewystarczająca liczba fizjoterapeutów w oczywisty sposób przekłada
się na czas oczekiwania na możliwość podjęcia rehabilitacji.
Wykres poniżej pokazuje, ile przeciętnie miesięcy Pacjenci czekają na rehabilitację.
Jak widać, ponad połowa Pacjentów oczekuje średnio pół roku lub więcej. Są Pacjenci,
którzy czekają dwa lub nawet trzy lata na możliwość skorzystania ze świadczeń
rehabilitacyjnych.
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Wykres 1.1. Czas oczekiwania na rehabilitację w miesiącach.

CZAS OCZEKIWANIA
NA REHABILITACJĘ
wcale

wcale
1%

mniej niż 4 tygodnie
5%

powyżej pół roku
26%
1-3 miesięcy
35%

mniej niż 4 tygodnie
1-3 miesięcy
4-6 miesięcy
powyżej pół roku

4-6 miesięcy
33%

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonych danych (ankieta).

Dane liczbowe dobrze ilustrują opinie Pacjentów wyrażone w ankiecie – na pytanie:
Co Twoim zdaniem należy usprawnić w organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentami
z chorobami reumatycznymi? – często padała odpowiedź – dostęp do rehabilitacji.
Pacjenci stwierdzali także, że problemem jest brak dostępu do rehabilitacji w razie
zaostrzenia choroby.

Z doświadczeń Pacjentów:
„Dużym problemem jest brak dostępu do rehabilitacji w razie
zaostrzenia choroby.” (kobieta, 30 lat, MIZS, woj. podlaskie)
„Zbyt utrudniony jest dostęp do szpitalnych i sanatoryjnych
zabiegów rehabilitacyjnych (tam są dostępne zabiegi niemożliwe do
zrealizowania w „miejskich” poradniach rehabilitacyjnych – borowina,
solanka czy basen). NFZ z roku na rok okrawa ilość tych miejsc.
Dawniej to tak około 1 roku czekałem, a teraz... 6 lat czekania. To
trochę długo.” (mężczyzna, 53 lata, ZZSK, woj. śląskie)
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1.2.3. Dostępność leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych
w Polsce
Pisząc o dostępności do leczenia specjalistycznego, szczególną uwagę należy
poświęcić kwestii związanej z dostępnością do leczenia biologicznego w Polsce.
Leczenie biologiczne to innowacyjna terapia, która znajduje szerokie zastosowania w
Europie, natomiast w Polsce dostęp do niej jest znacząco ograniczony.
Istnieją liczne dane dotyczące porównania dostępu do leczenia biologicznego
w różnych krajach w Europie. Obejmują one wprawdzie głównie terapie stosowane w
leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, ale z uwagi na fakt, że jest to
najpowszechniejsza z ocenianych w raporcie chorób reumatycznych, oraz że podobne
są mechanizmy organizacji dostępu do leczenia biologicznego w pozostałych
chorobach reumatycznych, można wnioski z nich wynikające odnieść do leczenia
biologicznego w chorobach reumatycznych w ogóle. E. Orlewska i współautorzy ocenili
na przykład sposób leczenia chorych na RZS w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej17. Według ich danych, w 2009 r. najlepszy dostęp do leczenia
biologicznego mieli pacjenci na Węgrzech (5% chorych na RZS), a następnie w
Słowenii (4,5%), Słowacji (3,5%), Czechach (2,92%), Rumunii (2,2%) i Estonii (1,8%).
W przypadku Chorwacji, Serbii i Polski leczenie biologicznie dotyczyło mniej niż 1,5%
chorych na RZS i – co wato podkreślić – w Polsce było najniższe – nie osiągnęło nawet
1%!

Z doświadczeń Pacjentów:
„Największy dla mnie problem to dostęp do leczenia
biologicznego. Nie reaguję już na leczenie NLPZ, a mam małe
szanse na leczenie biologiczne. Do tej pory przez kilka lat w moim
mieście nie było nawet takiej możliwości, teraz jest, ale znikoma.”
(kobieta, 28 lat, ZZSK, woj. opolskie)

17

E. Orlewska, I. Ancuta, B. Anic i inni, Access to biologic treatment for rheumatoid arthritis in Central and
Eastern European (CEE) countries, “Med Sci Monit” 2011 / 17, s. 1-13.
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Dane na temat liczby leczonych biologicznie pacjentów w Polsce dostępne są
w raportach Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach
Reumatycznych18. Na ich podstawie można stwierdzić, że po dynamicznym wzroście
liczby włączanych do programów pacjentów w roku 2009-2010, w roku 2011 nastąpiła
stagnacja, a następnie od 2012 roku zaznacza się powolny wzrost liczby nowo
włączanych pacjentów, który wynika głównie z wdrożenia nowego programu leczenia
Łuszczycowego Zapalenia Stawów (ŁZS). Zastanawiający jest fakt, że do grudnia
2010 roku, przy mniejszej liczbie dostępnych programów, włączano do nich przeciętnie
200 pacjentów miesięcznie, a obecnie, przy dostępnej większej liczbie programów,
liczba nowo włączonych pacjentów rzadko przekracza 100 miesięcznie. Problem
ten graficznie ilustruje poniższy wykres.
Wykres. 1.2. Liczba nowych pacjentów w programach lekowych w reumatologii.
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Źródło: Raporty Zespołu Koordynacyjnego.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (od
początku 2011 r.) są dostępne pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=18&artnr=4477 [dostęp: 25.01.2014]
Według raportu ze spotkania Zespołu Koordynującego opublikowanego przez NFZ w dniu 13 grudnia 2013 roku
liczba aktywnie leczonych lekami biologicznymi (zakwalifikowane, w toku, nawrót) wynosi 4855 (u 110
świadczeniodawców). We wszystkich programach leczenia biologicznego od momentu ich rozpoczęcia wzięło
udział 7 722 pacjentów (w RZS – 4336, w MIZS – 820, w ZZSK – 1802, w ŁZS – 764). W remisji zgodnie z
programem zarejestrowano 917 pacjentów (w RZS - 544, w MIZS – 0, w ZZSK – 293, ŁZS - 60). Leczenie
zakończyło 659 pacjentów (RZS - 435, w MIZS – 126, w ZZSK – 85, ŁZS – 80). W kwalifikacji zostało
odrzuconych ogółem 264 wnioski (RZS – 177, w MIZS – 30, w ZZSK – 20, ŁZS – 37).
18
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Warto zwrócić uwagę na wyraźny, znaczący spadek liczby nowych pacjentów w
programach lekowych po grudniu 2010, a także kilkumiesięczną przerwę w 2011 roku,
kiedy po zmianie firmy informatycznej obsługującej zespół koordynacyjny wywiązał się
chaos w raportowaniu liczby nowo przyjętych pacjentów. Bałagan był na tyle duży, że
dane z tego okresu nie są wiarygodne i na potrzeby raportu nie zostały uwzględnione.
Poniżej przedstawiono dane (od lipca 2011 roku) ilustrują proces kwalifikacji do
programów lekowych z podziałem na poszczególne rozpoznania.
Wykres 1.3. Liczba nowo włączanych do leczenia pacjentów w programach lekowych w reumatologii na
podstawie raportów Zespołu Koordynacyjnego, w podziale na programy lekowe
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Źródło: Raporty Zespołu Koordynacyjnego.

Na zaprezentowanym wykresie wyraźnie widać, że od stycznia 2012 roku
została wyhamowana kwalifikacja pacjentów z RZS / MIZS / ZZSK na korzyść
pacjentów z ŁZS. Jest to drugie (po styczniu 2011 roku) wstrzymanie kwalifikacji
pacjentów. Jest to tym boleśniejsze, że ograniczenia do kwalifikacji następują w
krótkich odstępach czasu. Właściwie dopiero od marca 2013 widać niewielką
tendencję wzrostową w kwalifikowaniu pacjentów z RZS / MIZS / ZZSK. Być może jest
to związane z wejściem nowych leków do programów (nowe cząsteczki: certolizumab
i tocilizumab).
Jak wynika z zaprezentowanych danych, dostępność do leczenia
biologicznego w Polsce jest administracyjnie ograniczana. Co więcej, programy
lekowe

w reumatologii nie

są

objęte obowiązkiem

monitorowania

kolejek
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oczekujących19, nie ma więc informacji, czy i jak długo muszą czekać pacjenci na
rozpoczęcie

leczenia

w

ramach

programu

lekowego

u

konkretnego

świadczeniodawcy.
W przypadku dostępu do leczenia biologicznego zidentyfikować można aż
cztery rodzaje kolejek, które w żaden sposób nie są monitorowane, tak jak ma to
miejsce w przypadku możliwości (ograniczonej, ale jednak dostępnej) sprawdzenia np.
kolejki do reumatologa w serwisie prowadzonym przez NFZ. Nie ma żadnego
narzędzia porównującego czas oczekiwania na leczenie w różnych ośrodkach dla
programów leczenia biologicznego.
W przypadku realizacji programów lekowych dla reumatologii brakuje zatem:
wiedzy na temat liczby pacjentów oczekujących na podanie leczenia
biologicznego w kolejce do danego świadczeniodawcy po otrzymaniu zgody
Zespołu na udział w programie lekowym;
wiedzy na temat liczby pacjentów oczekujących na podanie leczenia
biologicznego w kolejce do danego świadczeniodawcy, po tym, jak w gabinecie
lekarza zapadnie decyzja o rozpoczęciu kwalifikacji pacjenta do programu
lekowego;
wiedzy na temat liczby pacjentów oczekujących na zmianę leku w programie
lekowym w sytuacji, kiedy z powodu nieskuteczności jednego leku pacjent
powinien otrzymać kolejny lek;

Warto podkreślić, że zjawisko niemonitorowania ważnych danych jest częstą praktyką. Kolejnym zjawiskiem
nieujętym monitorowaniem jest na przykład problem dzieci z MIZS objętych leczeniem biologicznym, którym po
osiągnięciu pełnoletniości leczenie jest przerywane. Zespół Koordynacyjny wprawdzie wydał zalecenia
kontynuacji leczenia lekiem biologicznym po osiągnięciu pełnoletniości dla dzieci z MIZS, ale nie ma żadnych
danych na temat czy rzeczywiście te zalecenia są wprowadzane w życie. Z informacji wpływających do
Stowarzyszeń wynika, że osoby dorosłe z MIZS są zostawione bez pomocy. Świadczeniodawcy, z powodu
zapewnienia środków finansowych dla już posiadanych pacjentów, nie przejmują pacjentów obawiając się ryzyka
dodatkowych obciążeń dla swojego budżetu i ustawiają osoby dorosłe z MIZS do kolejki. Takie rozwiązanie,
dobre z punktu widzenia systemu, uderza jednak w dobro i zdrowie pacjenta.
19
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wiedzy na temat liczby pacjentów oczekujących na ponowne podanie leku, po
tym, jak z powodu wyrzucenia z programu dojdzie do zaostrzenia choroby.
Pacjenci tkwią więc w kolejkach do kolejek, które nie są monitorowane i żadnej ze
stron (świadczeniodawcy, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia
czy Zespołowi Koordynacyjnemu) nie zależy na ujawnieniu tego zjawiska. Praktyka
ciągłych kolejek (czyli tak naprawdę przerw w leczeniu czy odwlekaniu podania
skutecznej terapii) niekorzystnie przyczynia się do osiągnięcia długofalowych efektów
terapeutycznego u pacjentów.
W kontekście udziału Pacjentów w programach lekowych warto więc wskazać
jeszcze na kwestię substytucji leczenia w programach lekowych przez badania
kliniczne z zakresu reumatologii. Wobec istnienia licznych barier w dostępie do
programów lekowych Pacjenci w Polsce są zachęcani do uczestnictwa w badaniach
klinicznych20. Według opinii wyrażonych przez pacjentów w ankiecie: jest to okazja do
zwiększonego dostępu do lekarza i możliwość realizacji badania bez kolejki. Pacjenci
decydują się na udział w badaniach randomizowanych, w których z założenia nie jest
wiadome, czy otrzymuje się lek czy placebo. Sama jakość opieki w trakcie badań
klinicznych i jej dostępność bez kolejek oraz bez konieczności płacenia za wizyty czy
badania laboratoryjne jest dla pacjentów istotnym czynnikiem, który sprawia, że
niejednokrotnie wybierają udział w badaniu klinicznym zamiast w programie lekowym.
Należy zauważyć, że rynek badań klinicznych rozwija się bardzo dynamicznie.
Istotne jest więc wskazanie, że w badaniach klinicznych obecnie realizowanych w
Polsce leczy się porównywalna grupa pacjentów (lub może już nawet większa) do
grupy aktywnie leczonych w programach lekowych. Według danych uzyskanych przez
organizacje pacjenckie z Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych, w Polsce w latach
2010- 2013 (stan na czerwiec) realizowanych było łącznie około 113 badań klinicznych
z

udziałem

ponad

8.

tyś

pacjentów

z

pięcioma

zapalnymi

chorobami

reumatologicznymi. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie liczby badań
klinicznych i uczestniczących w nich chorych w latach 2010-2013.

W latach 2010-2011 w 65 badaniach klinicznych uczestniczyło prawie 2500 pacjentów. Liczba pacjentów,
którzy objęci są opieką lekarską w ramach badań klinicznych jest więc dość wysoka.
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Tabela 1.4. Zestawienie liczby badań klinicznych i liczby uczestniczących w nich pacjentów w
wybranych wskazaniach reumatologicznych złożonych do URPL od 2010 do 30.06.2013 roku wg
Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK).
Badanie Badanie
Liczba badań (liczba pacjentów łącznie przewidziana w
złożone
zarejestrowane badaniach) w poszczególnych wskazaniach:
do URPL w URPL / data RZS
Inne
zakwalifikowane
ZZSK
MIZS
Toczeń
w roku
rozpoczęcia
jako reumatologiczne
2010
2010
1 (35)
Aktywne
zapalenie
15
(1086)
stawów
kręgosłupa
1 (120)
ŁZS 1 (120)
2011
1 (100) 1 (11)
ŁZS 2 (180)
12
(960)
2011

2012

2013

2011

15
(1341)

2 (150)

2 (34)

2 (170)

ŁZS 3 (335)

2012

5 (333)

-

-

-

ŁZS 1 (22)

2012

22
(1044)

1 (200)

1 (10)

1 (25)

-

2013

10
(815)

-

-

1 (20)

-

2013

9 (787)

-

-

-

ŁZS 2 (126)

w trakcie
1 (30)
1 (8)
rejestracji
Źródło: Opracowanie K. Myszczyszyn (29.07.2013) na podstawie danych Centralnej Ewidencji Badań
Klinicznych (CEBK).

Niepokojąca jest proporcja: wysokiej liczby pacjentów będących w badaniach
klinicznych w stosunku do liczby pacjentów korzystających z programów lekowych.
Wykres. 1.4. Zestawienie liczby pacjentów w badaniach klinicznych a w programach lekowych.

3000

Liczba pacjentów w badaniach klinicznych a w
programach lekowych
badania kliniczne

2000

programy lekowe
1000

0
2010

2011

2012

06.2013

Źródło: Protokoły Zespołu Koordynacyjnego (programy lekowe) i dane Centralnej Ewidencji Badań
Klinicznych (badania kliniczne).
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Szczególną uwagę zwraca ponownie rok 2011 jako moment silniejszego
uzależnienia decyzji Zespołu Koordynacyjnego (ZK) od Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ). Przewaga badań klinicznych do programów lekowych jest
zatrważająca i w efekcie powoduje dominacje w dostępie pacjenta do leków
biologicznych. Programy badań klinicznych nie mogą być jednak, dla polityki ochrony
zdrowia, substytutem nowoczesnego leczenia.
W wyniku przeprowadzonej wśród pacjentów ankiety oraz analizy materiałów
nt. programów lekowych w Polsce, wykonanej przez organizacje pacjenckie
zidentyfikowano istnienie licznych barier w dostępie do leczenia specjalistycznego
oraz w dostępie i rozwoju programów lekowych w Polsce. Są to bariery o charakterze
organizacyjnym, które szerzej zostaną omówione w kolejnej części rozdziału, gdzie
podjęta została próba wskazania przyczyn ograniczonej dostępności do szeroko
pojmowanej opieki reumatologicznej w Polsce.

1.2.4. Wnioski końcowe


Niezwykle słabym punktem polskiego systemu opieki zdrowotnej jest kwestia
dostępności świadczeń zdrowotnych. Pacjenci często miesiącami czekają na
wizyty specjalistyczne. Nie ma możliwości zapisywania się na wizyty on-line i jest
sporo problemów z dostępnością telefoniczną do rejestracji. Wielomiesięczne
oczekiwanie przykładowo na świadczenia rehabilitacyjne – które w leczeniu
reumatycznych chorób zapalnych są bardzo ważne – często zmniejsza
efektywność innych, kosztownych procedur medycznych.



Niepokojący jest fakt braku niezbędnych danych do prowadzenia polityki
zdrowotnej, np. danych dotyczących liczby chorych na choroby reumatyczne w
Polsce. Brak jest rejestru naukowego obejmującego chorych reumatycznie,
zbierającego informację o populacji, stosowanej terapii, jej skuteczności. Utrudnia
to ilościową identyfikację problemów w zakresie dostępności świadczeń
specjalistycznych.



Dane z rejestru kolejek NFZ są niewiarygodne. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią
w słabości regulacji dotyczących zbierania informacji o oczekujących, ich
rejestrowania i wykorzystywania tej informacji w procesie dostarczania świadczeń.
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Serwis NFZ – Kolejki oczekujących - mógłby mieć szansę być efektywnym
narzędziem, które pozwoliłoby na szybkie wyszukiwanie dostępności świadczeń
specjalistycznych, warto serwis projektować i wdrażać we współpracy z jego
końcowymi użytkownikami – Pacjentami.


Badania kliniczne nie mogą zastępować leczenia prowadzonego w
programach lekowych. Przeniesienie części chorych do programów badawczych
z punktu widzenia płatnika może być atrakcyjne. Koszty związane z terapią,
diagnostyką, procedurami obciążają (przynajmniej powinny) zlecającego badania.
Pacjent ma więc przekonanie, że jest leczony, a płatnik nie ponosi z tego powodu
kosztów. Wydaje się, że umyka jednak w tym zjawisku fakt, iż zarówno
bezpieczeństwo jest z definicji mniejsze, jak też sam fakt otrzymania substancji
aktywnej nie jest w badaniu gwarantowane.

1.3.

Zidentyfikowane

przyczyny

problemów

w

zakresie

dostępności do leczenia specjalistycznego dla osób z chorobami
reumatologicznymi w Polsce
Przyczyny występowania kolejek do świadczeń zdrowotnych są wielorakie. Z
jednej strony jest to wyraz racjonowania świadczeń, czyli rozdzielania deficytowych
świadczeń zdrowotnych. Z drugiej strony występowanie kolejek jest często wyrazem
niedofinansowania systemu. Racjonowanie usług medycznych, czyli określanie
kiedy, dla kogo i na jakich zasadach dane świadczenie będzie dostępne budzi
niepokój, ponieważ przedmiotem alokacji staje się pośrednio jakość życia
pacjentów, o czym szerzej będzie w rozdziale trzecim. Niezwykle ważne jest, aby
zasady rozdzielnia świadczeń zdrowotnych były ustalane z punktu widzenia dobra
pacjentów oraz aby nie marnotrawić ograniczonych zasobów finansowych. Obecnie
świadczeniodawcy uzyskują środki tylko na określoną liczbę procedur i / albo nie mają
zasobów: kadr, materiałów, sprzętu i pomieszczeń, aby móc udzielać ich więcej.
Kolejki często są też wyrazem nieefektywności działania: złej organizacji pracy,
słabego dostosowywania się do zgłaszanych potrzeb zdrowotnych, nieumiejętności
restrukturyzacyjnych

itp.

W

rzeczywistości

możemy

mieć

do

czynienia

z

występowaniem wszystkich tych przyczyn jednocześnie.
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Po analizie wyników ankiety pacjenckiej oraz danych ilościowych nt.
dostępności do szeroko rozumianego leczenia chorób reumatycznych w Polsce
wyróżniono pięć obszarów, w których poszukiwać można przyczyn problemów
omówionych powyżej. Determinantów barier w dostępności do specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych z zakresu reumatologii poszukiwano w organizacji: (a)
podstawowej opieki zdrowotnej, (b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (c)
lecznictwa zamkniętego, (d) stacjonarnych świadczeń rehabilitacyjnych oraz (e)
programów lekowych w reumatologii.

1.3.1. Organizacja Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
Pomimo że Podstawowa Opieka Zdrowotna jest dostępna dla Pacjentów w
dużo szerszym zakresie niż opieka specjalistyczna, nie przyczynia się to do
przyśpieszenia procesu diagnozowania, a później do efektywniejszego leczenia
chorób reumatologicznych w Polsce. W opinii Pacjentów – wyrażonej w ankiecie
pacjenckiej – rola lekarza POZ w rozpoznaniu chorób reumatycznych czy w
opiece nad pacjentem reumatologicznym jest niewielka. Ten sektor opieki
zdrowotnej jest z perspektywy Pacjentów zdecydowanie niewykorzystany. Warto
byłoby więc rozważyć, czy udział Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie powinien być
większy zarówno w procesie diagnozowania, jak również prowadzenia choroby
reumatycznej.
Rozwiązania systemowe uniemożliwiają lub nawet zniechęcają lekarza POZ do
większej partycypacji w leczeniu pacjenta reumatologicznego. Obecny model
finansowy działania lekarzy POZ nie uwzględnia środków na diagnostykę
przygotowawczą do wizyty specjalistycznej oraz związanej z prowadzeniem
pacjenta z wdrożonym leczeniem reumatologicznym.
Podstawowa Opieka Zdrowotna zaplanowana jest w taki sposób, że nie ma
uprawnień do finansowania przez NFZ diagnostyki reumatologicznej. Tym samym,
lekarz pierwszego kontaktu ma obowiązek skierowania Pacjenta z podejrzeniem
chorób reumatycznych do specjalisty lub do szpitala i na tym jego rola często się
kończy. Podkreślić należy, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej otrzymuje roczną
stawkę kapitacyjną na jednego pacjenta i musi z niej pokryć między innymi koszty
zleconych przez siebie badań. Rozwiązanie takie zdecydowanie uniemożliwia mu
38

przeprowadzenie chociażby wstępnej diagnostyki, która i tak będzie konieczna do
rozpoczęcia pracy przez system Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). W
efekcie Pacjent kierowany do specjalisty odbywa pierwszą wizytę w systemie
AOS tylko po to, aby otrzymać skierowania na badania diagnostyczne.
Rozwiązanie takie często zmusza pacjenta do realizacji badań z własnych środków w
celu przyspieszenia diagnozy.

1.3.2. Organizacja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)
Dostęp do AOS w Polsce jest utrudniony, co wykazane zostało w pierwszej
części tego rozdziału. Ankieta pacjencka wykazała, że przyczyna takiego stanu rzeczy
charakteryzuje się złożoną strukturą i wyróżnić można w niej dwa dominujące obszary
problemowe:

położenie

geograficzne

ośrodków

świadczących

AOS

oraz

rozmieszczenie lekarzy reumatologów.

A. Położenie geograficzne ośrodków świadczących AOS
Kontraktacja świadczeń z zakresu AOS w reumatologii nie uwzględnia istnienia
obszarów geograficznych, w których dostęp do poradni reumatologicznej może być
utrudniony. Wydaje się, że NFZ podejmuje niewiele działań w celu koordynowania
dostępności do świadczeń specjalistycznych tak, aby poprawić obraz dostępności
geograficznej poradni reumatologicznych dla pacjentów. Nie powinny istnieć
powiaty bez dostępu do publicznej poradni reumatologicznej. Jest to istotna
geograficzna i finansowa bariera dostępu pacjentów do leczenia, co zostało
wyjaśnione poniżej.

Z doświadczeń Pacjentów:
„Największy problem stanowią odległe przejazdy, nadmienię, że z
wioski, w której mieszkam, nie byłabym w stanie jechać do lekarza, w tym
po leki biologiczne, środkami transportu publicznego – 130 km w jedną
stronę, z kilkoma przesiadkami.” (kobieta, 42 lata, ZZSK, woj., kujawskopomorskie)
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W Polsce 50% poradni reumatologicznych rozmieszczonych jest głównie
w

czterech

województwach:

mazowieckim,

śląskim,

dolnośląskim

i

małopolskim. Najmniej poradni funkcjonuje w województwach: opolskim, lubuskim,
warmińsko-mazurskim i podlaskim. W tych województwach przypada też na jedną
poradnię największa liczba mieszkańców (powyżej 30 tys.), podczas gdy w
województwach o najwyższej liczbie poradni reumatologicznych wskaźnik ten jest o
połowę mniejszy (12 – 15 tyś.).
Mapka 1.2. Liczba mieszkańców przypadających na 1 poradnię reumatologiczną wg danych CSIOZ
2012.

Źródło: opracowano własne na podstawie danych CSIOZ.

Należy podkreślić, że w 42 powiatach w Polsce (10% całkowitej liczby
powiatów) wg raportu „Stan opieki reumatologicznej w Polsce" (Uczelnia Łazarskiego
2011) nie ma czynnej ani jednej poradni reumatologicznej, co dla pacjentów z
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ograniczeniami mobilności jest istotną barierą w dostępie do leczenia. Na fakt ten
zwracają również uwagę B. Moskalewicz, M. Targowski oraz J. Pazdur21.
Z badań ankietowych, przeprowadzonych na potrzeby niniejszego Raportu,
wynika, że średnia odległość od miejsca zamieszkania do specjalisty wyniosła około
40 km. Tylko 17% respondentów wskazało 5 km lub mniej, 30% ocenia odległość
między 6 a 15 km, aż 41% mieszka w odległości większej niż 16 ale mniejszej niż 99
km. 12% Pacjentów mieszka jeszcze dalej - 100 km lub więcej od leczącego ich
reumatologa lub specjalisty!
Wykres. 1.5. Odległość od specjalisty na podstawie danych ankietowych.

ODLEGŁOŚĆ OD SPECJALISTY

5 km lub mniej

100 i więcej km
11%

5 km lub mniej
18%

6 - 15 km
16 - 99 km
100 i więcej km

16 - 99 km
41%

6 - 15 km
30%

Z punktu widzenia statystyki 11% wydaje się być stosunkowo niewielkim
odsetkiem w stosunku do całej populacji chorych. Jednak z punktu widzenia
poszczególnych Pacjentów odległość powyżej 100 km to stanowczo za dużo.
Szczególnie, gdy jest się osobą chorującą na przewlekłą chorobę, która wiąże się z
częstym poczuciem zmęczenia, a zwykle też z ograniczeniem sprawności ruchowej.

21

B. Moskalewicz, M. Targowski, J. Pazdur, Diagnoza sytuacji zdrowotnej i systemu opieki. Opieka
reumatologiczna: zapotrzebowanie i dostępność. Nierówności w opiece nad chorymi reumatycznymi,
„Reumatologia” 2007; 45/1 (supl. 1), s. 18–21.
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Rekordziści mają do pokonania nawet 452 km, aby dostać się do swojego reumatologa
lub lekarza specjalisty.
Jeśli chodzi o czas dotarcia na wizytę, to również tutaj widać niepokojące
sygnały od Pacjentów. Ponad 38% badanych twierdzi, że dociera na wizytę w ciągu
najwyżej półgodziny. Prawie 32% zajmuje to powyżej pół godziny, ale najwyżej
godzinę. Kolejne 30% musi poświęcić na podróż do lekarza ponad godzinę, a spośród
tych osób aż 15% potrzebuje 3 lub więcej godzin.
Jak widać, Pacjenci aby dotrzeć do lekarza pokonują duże odległości i
tracą na to czas. Jest to problem, który ma daleko idące konsekwencje. Czas
tracony na dojazdy do lekarza często uniemożliwia chorym prowadzenie normalnego
trybu życia i podjęcia pracy – nie każdy pracodawca toleruje konieczność brania
regularnie wolnych dni na badania i wizyty u specjalisty. Dla naszych respondentów
konieczność poświęcania kilku godzin na dojazdy do lekarza oznacza regularne
nieobecności w pracy, w szkole lub na uczelni, a w przypadku osób posiadających
rodziny i zajmujących się domem może się wiązać z potrzebą znajdowania
każdorazowo opieki dla dzieci na czas planowanej wizyty u lekarza. Problem związany
z czasem poświęcanym na wizyty u lekarzy dotyczy również najmłodszych pacjentów,
dla których czas wolny na wizytę u lekarza muszą znaleźć rodzice, którzy często z tego
powodu muszą zwolnić się z pracy. Duża odległość do miejsca leczenia poza czasem
poświęconym na dotarcie oznacza też większe koszty transportu po stronie pacjentów.

B. Rozmieszczenie i dostępność lekarzy reumatologów świadczących
usługi w ramach AOS
Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) z 31.05.13, w Polsce jest
zarejestrowanych 1749 reumatologów, z czego 1575 czynnie wykonuje zawód. 41%
lekarzy tej specjalności przekroczyło wiek 60 lat. Za 5 lat liczba reumatologów
dostępnych dla pacjentów obniży się prawie o połowę. Czas trwania specjalizacji z
reumatologii wynosi najmniej 3 lata. Poniżej przedstawiona została ogólna liczba
lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii w poszczególnych przedziałach
wiekowych.
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Tabela 1.4. Ogólna liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii w poszczególnych
przedziałach wiekowych
WIEK
Okręgowa Izba Lekarska (OIL) / Izba
Lp.
pow. Łącznie
Lekarska (IL)
do 35 36-40 41-50 51-60 61-65 65
OIL w Białymstoku
1
0
3
12
22
8
11
56
Beskidzka OIL w Bielsku-Białej
2
0
5
8
21
12
13
59
Bydgoska IL w Bydgoszczy
3
0
5
13
14
7
14
53
OIL
w
Gdańsku
4
0
3
18
42
9
35
107
OIL w Gorzowie Wielkopolskim
5
0
0
1
4
2
6
13
Śląska IL w Katowicach
6
0
5
37
72
10
35
159
Świętokrzyska
IL
w
Kielcach
7
0
2
12
29
10
18
71
OIL w Krakowie
8
0
4
37
62
19
64
186
OIL w Lublinie
9
0
10
19
34
12
31
106
OIL
w
Łodzi
10
0
4
12
27
11
20
74
Warmińsko-Mazurska IL w Olsztynie 0
11
2
5
15
3
10
35
OIL w Opolu
12
0
1
6
11
4
5
27
OIL
w
Płocku
13
0
0
3
3
2
8
16
Wielkopolska IL w Poznaniu
14
0
9
26
35
17
28
115
OIL w Rzeszowie
15
0
3
10
24
11
19
67
OIL w Szczecinie
16
0
2
5
22
8
12
49
OIL
w
Tarnowie
17
0
0
4
13
1
8
26
Kujawsko-Pomorska OIL w Toruniu
18
0
0
9
15
4
20
48
OIL w Warszawie
19
0
6
53
64
26
103
252
Dolnośląska
IL
we
Wrocławiu
20
0
7
25
48
22
35
137
OIL w Zielonej Górze
21
0
0
5
4
6
9
24
Wojskowa Izba Lekarska
22
0
2
7
12
7
11
39
OIL
w
Koszalinie
23
0
0
2
7
2
6
17
OIL w Częstochowie
24
0
1
3
5
1
3
13
Razem
0
74
332
605
214
524
1 749
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Naczelnej Izby Lekarskiej oraz na podstawie
Raportu Uczelni Łazarskiego (2011).

Jak widać, w Tabeli brakuje „młodych” lekarzy - w przedziale wiekowym 30-50
lat. Ogólna liczba lekarzy w tym przedziale wiekowym wynosi 406 lekarzy, zaś
reumatologów po 50. roku życia jest 1343, czyli trzy razy więcej! Lekarze po 50. roku
życia stanowią więc najliczniejszą grupę reumatologów. Ta ogromna przerwa
pokoleniowa stanowi niepokojący problem.
Więcej wysiłku powinno zostać włożone w intensyfikację szkoleń młodych
reumatologów w kolejnych latach, co niestety nie wydaje się być priorytetem, gdyż
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na problem dysproporcji w wieku lekarzy reumatologów zwracał uwagę już pięć lat
temu prof. W. Tłustochowicz22 i sytuacja do tej pory nie uległa poprawie.
Dokonując ogólnej analizy liczby reumatologów w Polsce łatwo sformułować
zbyt daleko idący wniosek, że w porównaniu do pozostałych krajów europejskich liczba
reumatologów w Polsce nie wydaje się być za niska w odniesieniu do populacji ogólnej,
gdyż koresponduje ze średnią europejską (por. Health at a Glance: Europe 201223,
OECD Health Data, Eurostat Statistics Database 201224, Density of physicians.
Situation and trends, Global Health Observatory 201025).
Uwzględniając jednak różne modele opieki nad pacjentami reumatologicznymi w
krajach europejskich należy pamiętać, że w większości z nich aktywnie zaangażowani
w diagnostykę i leczenie chorób reumatologicznych oprócz reumatologów są także inni
lekarze, w tym lekarze pierwszego kontaktu.
Ponadto zakres opieki nad pacjentami reumatologicznymi jest zróżnicowany w
różnych krajach. Reumatolodzy w innych systemach opieki zdrowotnej opiekują się
pacjentami z chorobami zapalnymi tkanki łącznej takimi jak toczeń rumieniowaty
układowy (SLE), dna moczanowa, RZS, MIZS, ŁZS czy ZZSK, natomiast Pacjenci z
chorobami zwyrodnieniowymi są leczeni przez lekarzy opieki podstawowej lub
internistów.
Warto nadmienić, że ogólna liczba lekarzy na mieszkańca wg danych Global
Health Observatory (2010) jest najniższa: w Czarnogórze i Turcji, a następnie właśnie
w Polsce, Rumunii i Słowenii. W 2010 roku w Polsce na 1000 mieszkańców
przypadało 2,068 lekarza (średnia europejska to ok. 3,5), co plasuje Polskę na 40
miejscu w Europie i pokazuje, że na każdego lekarza w Polsce, niezależnie od
specjalności, przypada około 500 pacjentów.
Co więcej, z perspektywy Pacjentów o dostępności do leczenia decyduje nie
tylko liczba dostępnych specjalistów, ale także ich geograficzne rozlokowanie. Według

Na problem tzw. przerwy pokoleniowej już w roku 2009 zwracał W. Tłustochowicz
–http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/64_reumatologia_13072011.pdf [25.01.2014]
23
Health at a Glance: Europe 2012
–http://www.oecd.org/health/health-systems/HealthAtAGlanceEurope2012.pdf [03.02.2014]
24
OECD Health Data, Eurostat Statistics Database 2012
–http://www.oecd.org/health/health-systems/oecdhealthdata.htm [06.02.2014]
25
Global Health Observatory
–http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_workforce/PhysiciansDensity_Total/atlas.html
[27.01.2014]
22
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Raportu pt. „Stan opieki reumatologicznej w Polsce” (2011) połowa praktykujących
reumatologów zarejestrowała praktyki lekarskie w czterech województwach –
mazowieckim,

śląskim,

małopolskim

i

dolnośląskim.

Największa

liczba

mieszkańców przypada na jednego reumatologa w województwach: opolskim (blisko
45 tys.), wielkopolskim, łódzkim, lubuskim i warmińsko-mazurskim, i jest ponad
dwukrotnie wyższa niż liczba mieszkańców przypadająca na jednego reumatologa w
województwie świętokrzyskim (niecałe 18,5 tyś.) czy małopolskim (nieco ponad 19
tyś.), gdzie liczba ta jest najniższa. Przeciętnie w Polsce na jednego
praktykującego reumatologa przypada więc około 25 tys. mieszkańców26.
Mapka 1.3. Liczba reumatologów przypadających na jedną zarejestrowaną poradnię oraz liczba
ludności na jednego reumatologa.

Źródło: Opracowano na podstawie: Stan opieki reumatologicznej w Polsce, Projekt Uczelni Łazarskiego,
Warszawa 2011, s. 13-20.

Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) wynika, że pod względem liczby
chorych przypadających na jednego praktykującego lekarza reumatologa najlepsza

26

Stan opieki reumatologicznej w Polsce. Streszczenie Raportu projektu badawczego, Projekt Uczelni
Łazarskiego, Warszawa 2011.
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sytuacja jest w województwach: świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim
(poniżej 20 chorych na jednego reumatologa). Najtrudniejsza sytuacja dotyczy
województw: opolskiego i wielkopolskiego (powyżej 35 chorych na jednego
reumatologa).
Rejestr zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wykazuje w 2012 roku 1865 aktywnych
poradni uprawnionych do udzielania świadczeń z reumatologii, w tym 363 publicznych
i 1502 prywatnych. Tak więc w Polsce jest więcej poradni niż reumatologów.
Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowy z 837 świadczeniodawcami w zakresie
świadczeń poradni reumatologicznej. W zdecydowanej większości są to poradnie
funkcjonujące w strukturze zakładów publicznej opieki zdrowotnej i w bardzo małej
skali są to indywidualne lub grupowe praktyki lekarskie (jedynie 29 praktyk w 2012
roku). Oznacza to, że znacząca część poradni funkcjonuje z reumatologiem
dostępnym na ułamek etatu, przykładowo raz w tygodniu. Ograniczenia w
dostępie do reumatologów mogą więc wynikać z faktu niedostatecznej liczby lekarzy
reumatologów zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia. Istotne jest natomiast, że
2/3 praktykujących w Polsce reumatologów przyjmuje pacjentów w ramach
indywidualnych praktyk lekarskich (955 indywidualnych praktyk lekarzy reumatologów
w 2012 roku). Wg informacji dotyczących kontraktacji NFZ, liczba indywidualnych i
zbiorowych praktyk lekarskich posiadających kontrakt z NFZ wynosiła w 2012 roku
jedynie 29. Lekarze często są zatrudniani w niepełnym wymiarze czasu pracy, co
oznacza, że jeden lekarz może pracować w kilku zakładach opieki zdrowotnej
jednocześnie, a to wiąże się z tym, że opieka reumatologiczna na poziomie AOS jest
w większości realizowana w ramach prywatnej służby zdrowia, której koszy pacjenci
ponoszą z własnej kieszeni.

Z doświadczeń Pacjentów:
„Poradnie reumatologiczne państwowe są przepełnione, długo się czeka,
a dziecko powinno regularnie być badane, szczególnie w fazie nasilenia
objawów.” (tata chorego chłopca – 4 lata, MIZS, woj. łódzkie)

46

„Wkrótce nie będzie mnie stać na leczenie u lekarzy prywatnych,
natomiast w przychodniach państwowych jest zbyt długi czas oczekiwania.”
(kobieta, 42 lata, RZS, woj. śląskie)

Podsumowując tę część rozważań należy zaznaczyć, że w związku ze
starzejącą się populacją lekarzy reumatologów konieczne są działania zmierzające do
nadania priorytetu kształceniu lekarzy w tej specjalności oraz aktywne
zarządzanie zatrudnianiem specjalistów w miejscach, gdzie reumatologów brakuje,
poprzez odpowiednie systemy motywacyjne.
Konieczne jest zwiększenie środków na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
w reumatologii świadczoną w ramach systemu publicznego w celu zmniejszenia czasu
oczekiwania na wizytę w publicznej służbie zdrowia i zmniejszenia wydatków
pacjentów na wizyty specjalistyczne świadczone przez lekarzy reumatologów
praktykujących prywatnie. Podobnie należy poprawić geograficzną i finansowaną ze
środków AOS dostępność do publicznej rehabilitacji.

1.3.3 Organizacja lecznictwa zamkniętego
Według Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) –
Health Data 2012 – liczba łóżek szpitalnych na 1 tys. mieszkańców wynosi w Polsce
6,6 przy średniej OECD 4,9. Może się więc wydawać, że infrastruktura szpitalna jest
nadmiarowa w stosunku do wewnętrznych potrzeb systemu ochrony zdrowia. Wniosek
taki odbiega jednak daleko od doświadczeń Pacjentów.
Liczba zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi z zakresu reumatologii
wynosiła, wg danych z bazy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
(CSIOZ), w 2012 roku 196, z czego 124 publiczne i 72 niepubliczne. Liczba ta oznacza
wszystkie zakłady świadczące usługi z zakresu reumatologii, rehabilitacji stacjonarnej
chorób układu ruchu, sanatoria i zakłady opiekuńczo lecznicze. Liczba oddziałów
szpitalnych świadczących usługi z zakresu leczenia reumatologicznego wynosi 88 w
77 szpitalach w Polsce. Z zakresu stacjonarnej rehabilitacji usługi świadczyło 259
zakładów, z czego 153 publiczne i 106 niepublicznych. W Polsce istnieją 74 sanatoria
sprawujące opiekę nad pacjentami z chorobami reumatologicznymi.
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Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. „Zdrowie i ochrona
zdrowia” (2012) oraz Biuletynu statystycznego Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, CSIOZ (2012) oddziały reumatologiczne dysponowały w sumie
około 2419 łóżkami reumatologicznymi, z czego 2200 to łóżka w szpitalach
publicznych.

Wskaźnik

liczby

pacjentów

leczonych

na

jednym

łóżku

reumatologicznym w ciągu roku wyniósł 29,2 i był dużo niższy niż przeciętny
wskaźnik dla Polski wynoszący 45 (CSIOZ). Oddziały reumatologiczne przyjęły w
ciągu roku około 73 540 pacjentów z chorobami reumatologicznymi, z czego 69 100
było leczonych w szpitalach publicznych (chorobowość szpitalna – Państwowy Zakład
Higieny, PZH 2011). Według danych NFZ27 (2012) liczba hospitalizacji z powodu
chorób zapalnych stawów i tkanki łącznej wyniosła w 2012 roku 53.438 (grupa H87,
choroby zapalne stawów i tkanki łącznej). Średni wskaźnik wykorzystania łóżek
reumatologicznych wynosił średnio 74% (Raport Łazarskiego 2011) lub 65% (CSIOZ),
a wg danych GUS około 245 dni w roku, a więc był niższy niż optymalny wskaźnik
dla Polski wynoszący 85% (CSIOZ). Pobyt pacjenta na oddziale reumatologicznym
mierzony medianą czasu pobytu trwał średnio 8 dni i dominowały pobyty dwudniowe
(statystyka NFZ 2012). W Polsce przeciętna długość pobytu pacjenta w szpitalu jest
dużo niższa i wynosi 5,5 dnia.
W trybie dziennym w oddziałach stacjonarnych było leczonych w 2012 roku 2686
pacjentów, co stanowi 4% wszystkich pacjentów leczonych na oddziałach
reumatologicznych. Można więc zauważyć, że duża baza miejsc w leczeniu
szpitalnym i spora liczba hospitalizacji wskazują na przenoszenie w polskim
modelu opieki zdrowotnej diagnozy i prowadzenia terapii na kosztowną opiekę
szpitalną.
W porównaniu z innymi oddziałami na reumatologii „leży się” relatywnie
długo. Świadczą o tym nie tylko relacje pacjentów reumatologicznych spływające do
organizacji pacjenckich, ale i twarde statystyki: z spośród wszystkich 33 typów
oddziałów ujętych badaniami pod względem ilości leczonych rocznie pacjentów, tylko

Warto dodać, że NFZ stosuje tzw. statystykę Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP, z ang. diagnosis related
groups, DRG). Jest to uproszczony sposób rozliczania usług zdrowotnych przez płatnika, w którym tworzy się
łatwe w stosowaniu metody kwalifikowania (już po wykonaniu) danego świadczenia do pewnej grupy ze ściśle
zdefiniowanej listy celem rozliczenia usługi przed NFZ.
27
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na dziewięciu (psychiatrycznych, rehabilitacyjnych, przewlekle chorych, odwykowych,
geriatrycznych, dermatologicznych, intensywnej terapii, gruźlicy i chorób płuc) łóżko
służy mniejszej ilości pacjentów. Odział reumatologii ma więc bardziej charakterystykę
oddziału opieki długoterminowej niż interwencyjnej.
Co więcej – jak wynika z doświadczeń wielu Pacjentów – w szpitalach często
Pacjenci są przyjmowani na kilkudniowe pobyty diagnostyczne. Diagnostyka
powinna być zadaniem Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, z uwagi jednak na brak
jej dostępności oraz kolejki oczekujących Pacjenci kierowani są na diagnostykę w
warunkach szpitalnych. Koszty tej diagnostyki są dla społeczeństwa istotnie
wyższe.

Z doświadczeń Pacjentów:
„Diagnostykę na oddziale reumatologicznym przeprowadza się 3 dni, a
można by ją spokojnie zrobić w ciągu kilku godzin.” (kobieta, 32 lata,
ZZSK)

Sytuacji nie polepsza wcale fakt, że od 1 stycznia 201428 wprowadzono
całkowity brak finansowania hospitalizacji osób z chorobami zapalnymi stawów
i tkanki łącznej (grupa H87), jeśli nie były one hospitalizowane powyżej 4 dni.
Oznacza to pełne 5 dni pobytu w szpitalu, ponieważ dzień przyjęcia i wypisu są wg
NFZ liczone jako jedna doba. Praktyczne implikacje takiego rozwiązania oznaczają dla
pacjentów wydłużanie ich pobytów w szpitalu (nawet jeżeli brak jest takiej
konieczności) oraz dłuższe okresy oczekiwania na niezbędne hospitalizacje, co wiąże
się z utrudnionym dostępem do wysokospecjalistycznej diagnostyki.
Z kolei grupę H96 (choroby zapalne tkanki łącznej) podzielono na dwie
podgrupy – poniżej 4 dni hospitalizacji (H96C) oraz powyżej 3 dni (H96D).
Wprowadzono

konieczność

wykazywania

procedur

w

podgrupie

H96D

Załącznik 1a Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
28
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(hospitalizacja powyżej 3 dni), żeby w ogóle ją rozliczyć, zaś lista procedur tylko
częściowo obejmuje ważne dla reumatologii dodatkowe procedury.
W tym miejscu warto przypomnieć, jak negatywny wpływ na prowadzenie
normalnego trybu życia przez chorego mają takie zbędnie przedłużane pobyty w
szpitalu. Oprócz kosztów ponoszonych przez płatnika należy również pamiętać o
kosztach ponoszonych przez Pacjentów – również kosztach pośrednich i
społecznych, które mogą wiązać się z utratą pracy lub trudnością w jej znalezieniu; a
w przypadku młodych osób – problemy związane z edukacją, które mogą wywołać
szczególnie negatywny wpływ na życie i przyszłość Pacjenta.
Lecznictwo zamknięte, w reumatologii wymaga reorganizacji. Jego zasoby są
nieoptymalnie wykorzystane. Reorganizacja opieki stacjonarnej reumatologicznej
może być źródłem środków finansowych potrzebnych w innych obszarach opieki
reumatologicznej, takich jak AOS czy programy lekowe.

1.3.4. Organizacja stacjonarnych świadczeń rehabilitacyjnych
Baza łóżek reumatologicznych jest w Polsce duża, podobnie jak baza łóżek
rehabilitacyjnych. W porównaniu z innymi krajami baza lecznictwa zamkniętego jest w
Polsce bardzo rozbudowana (Golinowska 2012) – co niestety nie przekłada się na
dostępność dla pacjentów.
Oddziały rehabilitacji stacjonarnej dysponowały bazą 15.000 łóżek i średnia
liczba pacjentów leczonych na jednym łóżku rehabilitacyjnym w ciągu roku wyniosła
13,4. Średni wskaźnik wykorzystania łóżek rehabilitacyjnych wynosił średnio 301 dni
i 85,4%, a przeciętny czas pobytu wynosił 23,3 dni (baza danych GUS i biuletyn
statystyczny CSIOZ). Wykorzystanie łóżek na oddziałach rehabilitacyjnych jest
optymalne, zbliżone do rekomendowanego wynoszącego 85%.
Baza stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej jest duża, natomiast kolejki
oczekujących na świadczenia pacjentów z chorobami reumatologicznymi
świadczą o potrzebie dostosowania wielkości i rozlokowania tej bazy do potrzeb
zdrowotnych.
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Brak

jest

danych

dotyczących

udziału

świadczeń

rehabilitacyjnych

adresowanych do pacjentów reumatologicznych i wykorzystania bazy rehabilitacyjnej
przez chorych z przewlekłymi chorobami zapalnymi tkanki łącznej. Może się bowiem
okazać, że większość usług konsumują pacjenci po-udarowi czy kardiologiczni.
Niepokoi też czas oczekiwania pacjentów reumatologicznych na dostęp do
rehabilitacji. Średnio ponad pół roku, które mija od uzyskania skierowania do
rozpoczęcia

usprawniania,

stawia

pod

znakiem

zapytania

możliwość

wykorzystania i tak już dyskusyjnego limitu dwóch serii rehabilitacji rocznie.
Ewaluacji i oceny dostępu wymagałaby baza rehabilitacji stacjonarnej dla
pacjentów

reumatologicznych.

Zgłaszane

postulaty

wykorzystania

bazy

uzdrowiskowej dla potrzeb stacjonarnej rehabilitacji w chorobach układu ruchu wydają
się być szczególnie uzasadnione.

1.3.4. Organizacja programów lekowych w reumatologii
Pierwsze programy terapeutyczne29 zostały wprowadzane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia w 2004 r., a w 2007 r. powstał program terapeutyczny leczenia
biologicznego chorych na Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) i Młodzieńcze
Idiopatyczne Zapalenie Stawów (MIZS), z dużą aktywnością choroby pomimo
stosowania tradycyjnych leków modyfikujących przebieg choroby. W 2010 r. wszedł w
życie program terapeutyczny obejmujący chorych na Zesztywniające Zapalenie
Stawów Kręgosłupa (ZZSK), o dużej aktywności choroby (BASDAI30 > 4) pomimo
leczenia co najmniej dwoma różnymi lekami z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych. Od 2012 r. w ramach programu lekowego rozpoczęto również
leczenie biologiczne chorych na Łuszczycowe Zapalenie Stawów (ŁZS).
Organizacja programów lekowych w reumatologii jest bardzo złożona.
Włączanie pacjentów do programów lekowych jest kilkustopniowe.

Zgodnie z ustawą refundacyjną od dnia 1 lipca 2012 r. programy terapeutyczne dot. leczenia RZS, MIZS, ZZSK
i ŁZS zostały zamienione w programy lekowe, dlatego formalnie dla programów realizowanych przed lipcem 2012
roku powinno się stosować nazwę: programy terapeutyczne, a dla pozostałych – programy lekowe.
30
BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index – wskaźnik aktywności Zesztywniającego
Zapalenia Stawów Kręgosłupa.
29
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Po pierwsze, reumatolog zgłasza chorego, spełniającego kryteria włączenia do
programu lekowego, wypełniając internetową aplikację w Systemie Monitorowania
Programów Terapeutycznych (SMPT, problemy z tą aplikacją scharakteryzowane są
w załączniku 1). Warto dodać, że aplikacja ta została wprowadzona od 20. stycznia
2011, zarządzeniem prezesa NFZ. Jej zadaniem jest teoretycznie zbieranie danych
dotyczących monitorowania leczenia i oceny efektów leczenia biologicznego w
chorobach reumatycznych. Należy podkreślić, że proces zmiany aplikacji przysporzył
zarówno lekarzom, jak i pacjentom sporo dodatkowych zadań i problemów. Mimo
zapewnień NFZ o automatycznym przeniesieniu danych do nowej aplikacji, zmiana
została wprowadzona praktycznie bez migracji danych. Jak się okazało, nie
przeniesiono żadnych – poza informacjami osobowymi – danych pacjentów. Brak było
zwłaszcza danych medycznych, co spowodowało konieczność ponownej rejestracji w
nowym systemie chorych, ich wyników i historii choroby. W znaczący sposób
zwiększyło to czas konieczny na formalną część procedury, ograniczając tym samym
czas, który lekarz mógłby poświęcić pacjentowi. Do samej funkcjonalności aplikacji
lekarze – zwłaszcza w początkowym okresie – mieli wiele zastrzeżeń – aplikacja
sprawiała wrażenie nieprzetestowanej, z licznymi błędami poprawianymi ad-hoc i w
pośpiechu.
Ostateczną decyzję o kwalifikacji do programu lekowego podejmuje Zespół
Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. Warto
dodać, że od stycznia 2011 roku członków Zespołu Koordynacyjnego (ZK) powołuje
Prezes Narodowego Funduszy Zdrowia (NFZ), co zwiększa zależność decyzji ZK od
płatnika. Co więcej, zmiana ta spowodowała wymianę firmy informatycznej
obsługującej ZK na poleconą przez NFZ. Decyzja ta dokonała się praktycznie z dnia
na dzień, bez żadnej zapowiedzi. Wywołało to chaos i sprawiło, że przez pierwsze
półrocze 2011 występowały problemy z ustaleniem, jaka faktycznie była liczba
kwalifikowanych pacjentów do programów lekowych. O tym, jak bardzo odbiło się to
na liczbie włączanych pacjentów, świadczą dane prezentowane powyżej w
podrozdziale nt. dostępności leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych w
Polsce.
Jak widać z zaprezentowanej procedury, uzyskanie przez pacjenta
kwalifikacji do programu nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem leczenia. Każdy
świadczeniodawca posiadający podpisany z NFZ kontrakt na leczenie biologiczne w
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ramach programów lekowych może objąć leczeniem tylko taką liczbę chorych, którym
jest w stanie zapewnić ciągłość leczenia w ramach przyznanych kontraktem środków.
Przekroczenie wysokości kontraktu oznacza, że szpital finansuje terapię nie ze
środków przyznanych na ten cel przez NFZ, tylko ze środków własnych. Wielu
pacjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego nie otrzymuje
zatem stosownego dostępu.
W kontekście organizacji programów lekowych warto podkreślić, że Pacjenci
wskazują na uciążliwość patologii związanej z hospitalizowaniem ich w
ośrodkach realizujących programy lekowe jedynie w celu podania leku, często
mogącego być zaaplikowanym samodzielnie przez pacjenta. W świetle ankiety
przeprowadzonej przez Stowarzyszenie pacjentów z ZZSK31, 2/3 podań leku w
programach lekowych dokonuje się w ramach świadczeń ambulatoryjnych,
hospitalizowana w celu podania leku jest zaś 1/3 pacjentów. Dane te potwierdza
ankieta zrealizowana na potrzeby niniejszego Raport, według której jednodniowej
hospitalizacji doświadczyło 28% pacjentów, a kolejne 5% doświadcza praktyki
kilkudniowej hospitalizacji. Na wniosek Konsultanta Krajowego w 2013 roku została
przeprowadzona przez NFZ kontrola, która miała na celu zbadanie skali zjawiska
jednodniowych hospitalizacji u świadczeniodawców realizujących programy lekowe.
Stowarzyszenia zwróciły się do NFZ z prośbą o ujawnienie wyników kontroli. W
odpowiedzi z NFZ otrzymaliśmy prośbę o wskazanie szczególnego interesu
publicznego dającego podstawę do ujawnienia informacji publicznej. Mimo
zakończenia kontroli w sprawie jednodniowych hospitalizacji przez NFZ w listopadzie
2013 roku, wyniki kontroli nie zostały przekazane zainteresowanym Stowarzyszeniom
i nie zostały ujawnione opinii publicznej.
Jednodniowe

hospitalizację

wynikają

z

praktyki

świadczeniodawców

maksymalizujących przychody z tytułu świadczeń jednodniowej hospitalizacji, która
jest niemal pięciokrotnie wyżej finansowana przez NFZ niż podanie leku w warunkach
wizyty ambulatoryjnej. Pacjenci pokonują więc odległość z domu do ośrodka

Mowa tu o ankiecie dla osób leczących się w programach lekowych prowadzonej na stronie internetowej forum:
Serwis dla borykających się z ZZSK i ich rodzin: http://zzsk.mixxt.pl/networks/votings/poll.3559#details
[17.02.2014] Ankieta obejmuje odpowiedź na pytanie: Czy w celu podania leku biologicznego jesteś
hospitalizowany?
31
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realizującego terapię, nawet kilka razy w miesiącu, tylko po to żeby przyjąć kolejne
dawki leku, które mogliby podawać sobie samodzielnie w domu. Każdorazowy pobyt
w szpitalu w celu podania leku wiąże się z koniecznością uzyskania przez pacjenta od
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty skierowania do szpitala. W tych
warunkach pacjent w programie lekowym jest de facto zakładnikiem. Program, który
miał sprzyjać przywracaniu pacjentów do pracy, wymaga od nich pełnej
dyspozycyjności i poddania się decyzjom świadczeniodawcy.
Dla większości Pacjentów największą barierą jest jednak sama procedura
dostania się do programu lekowego. Spośród wielu problemów związanych z
organizacją programów lekowych w reumatologii za wyjątkowo ważny uznajemy
wskazanie bezpodstawności funkcjonowania Zespołu Koordynacyjnego, który
stanowi istotną blokadę dla sprawniejszej organizacji programów lekowych w Polsce i
jest źródłem licznych barier w zakresie dostępności leczenia biologicznego:
administracyjnych,

formalno-organizacycjnych

oraz

finansowych.

Poniżej

prezentujemy stanowisko nasze – pacjentów – w sprawie dalszego funkcjonowania
Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

A. Stanowisko pacjentów w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu
Koordynacyjnego
ds.
Leczenia
Biologicznego
w
Chorobach
Reumatycznych
Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach
Reumatycznych od początku działał na podstawie przepisów, które „wędrowały”
z jednych aktów prawnych do innych, dlatego też rzetelna analiza podstaw prawnych
działania takiego organu jak Zespół jest przez dalece utrudniona lub nawet
uniemożliwiona. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się stwierdzenie, że zarówno
powołanie,

jak

i

funkcjonowanie

Zespołu

oparte

zostało

o,

co

najmniej,

niewystarczające regulacje prawne. Warto nadmienić jedynie, że funkcjonowania
Zespołu

Koordynacyjnego

ds.

Leczenia

Biologicznego

w

Chorobach

Reumatycznych nie przewiduje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Zespół

rozpoczął

działanie

(i

funkcjonuje

nadal)

przy

jednym

ze

świadczeniodawców – przy Instytucie Reumatologii w Warszawie. Początkowo Zespół
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był powoływany przez dyrektora Instytutu. Decyzje o kwalifikowaniu chorych do
programu z użyciem drogich leków finansowanych ze środków publicznych
podejmował więc podmiot uzależniony od dyrektora jednego ze świadczeniodawców,
w żaden sposób niewyodrębnionego jako jednostki zwierzchniej czy też nadrzędnej
wobec innych szpitali i instytutów. Dopiero od 2011 roku członków Zespołu powołuje
Prezes NFZ, chociaż i w tym przypadku brak jest należytej podstawy prawnej.
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 roku (Dz. U.
10.5.29 z późn. zm.) wprowadzono regulacje, wcześniej znajdujące się w
zarządzeniach Prezesa NFZ, o tzw. terapii inicjującej. W praktyce oznaczało to, że co
sześć

miesięcy

Ministerstwo

Zdrowia

negocjowało

z

producentami

leków

biologicznych cenę i wskazywało najtańszy z nich jako jedyny lek, którym można było
rozpocząć terapię. Zabieg taki spowodował wiele komplikacji i zamiast uporządkować
system finansowania leczenia chorych lekami biologicznymi wprowadził zamęt i
wywołał kolejne wątpliwości interpretacyjne oraz konflikty na linii szpital – chory – NFZ.
Od 1 lipca 2012 roku pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS),
łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS), zesztywniającym zapaleniem stawów
kręgosłupa (ZZSK) oraz młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS)
mieli zyskać lepszy dostęp do terapii biologicznych. W tym czasie Ministerstwo
Zdrowia wycofało się z tzw. terapii inicjującej, co pozwalało mieć nadzieje, że możliwe
stanie się dobranie właściwego leczenia do potrzeb konkretnego pacjenta. Mimo że
terapia

inicjująca

–

która

była

ściśle

powiązana

z

powołaniem

Zespołu

Koordynacyjnego – została wyeliminowana, Minister Zdrowia postanowił jednak
pozostawić Zespół Koordynacyjny. Po nieustannych zmianach w regulacjach, Zespół
„znalazł” więc swoje miejsce w nowych ramach prawnych. Zapis o Zespole pojawił się
w przepisach wydanych na podstawie nowej Ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. 122, poz. 696).
W skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach
Reumatycznych

wchodzą

specjaliści

zajmujący

się

leczeniem

chorób

reumatologicznych lekami biologicznymi (specjaliści reumatologii, dermatologii).
Pierwotnie pełnoprawnymi członkami Zespołu, wraz z prawem głosu, byli
przedstawiciele organizacji pacjentów. Po kilkakrotnych zmianach w regulaminie
nastąpiło wykluczenie obecności przedstawicieli stowarzyszeń z prac Zespołu.
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Obecnie w posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w
Chorobach

Reumatycznych

mają

prawo

uczestniczyć

z

prawem

głosu

–

przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz w roli
obserwatorów bez prawa głosu – przedstawiciele Jednostki Koordynującej oraz
przedstawiciele stowarzyszeń chorych. Obecność przedstawicieli pacjentów w
praktyce ogranicza się do kilku minut posiedzenia ZK.
Teoretycznie wnioski, stanowiska i uchwały Zespołu Koordynacyjnego
ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych zapadają na posiedzeniach
zwykłą

większością

głosów,

w obecności

Przewodniczącego

lub

Zastępcy

Przewodniczącego. W przypadku wystąpienia równoważności głosów, decydujący jest
głos Przewodniczącego Zespołu lub, w przypadku jego nieobecności, Zastępcy
Przewodniczącego. Na podobnych zasadach rozpatrywane powinny być wnioski o
kontynuację i zakończenie leczenia. W praktyce funkcjonowania Zespołu najczęściej
decyzje podejmowane są jednomyślnie. Według opinii pacjenta, który przez długi czas
uczestniczył w posiedzeniach ZK: „dyskusje na posiedzeniach Zespołu nie odnoszą
się zazwyczaj do kwestii kwalifikacji do programu, na co wskazywałyby przepisy
regulaminu, a dotyczą dywagacji na temat prawidłowości samego procesu leczenia,
który jest ustawowo zastrzeżony do wyłącznej kompetencji lekarza prowadzącego.”

Z doświadczeń Pacjentów:
„Lekarze w Zespole Koordynującym (…) działają na przekór lekarzom
rejonowym. Nie idą na rękę lekarzom prowadzącym, narażając pacjentów
na utratę resztki zdrowia, za rzadko opiniują sporne wnioski, najpierw nie
wydają zgody, a po miesiącu się zgadzają na leczenie – przetrzymując tym
samym niepotrzebnie pacjenta kolejny miesiąc bez leczenia. Brak
możliwości, aby pacjent sam mógł zadziałać (złożyć skargę na Zespół),
pacjent całkowicie jest zdany na swojego lekarza, który może nie chcieć
użerać się z Warszawą.” (kobieta, 30 lat, MIZS, woj. podlaskie)

Zgodnie z regulaminem wydanym przez Prezesa NFZ „Zespół Koordynacyjny
jest niezależny”. Niezależność Zespołu ma polegać na tym, że „członkowie nie
porozumiewają się w sprawach pracy Zespołu, a szczególnie w zakresie wydawanych
opinii, z lekarzem prowadzącym pacjenta, pacjentem lub jakąkolwiek osobą,
organizacją czy instytucją, która mogłaby być zainteresowana przydzieleniem leku”.
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Zauważyć należy, że z przytoczonego zapisu regulaminu wynika, iż niezależność
rozumiana jest wyłącznie „na zewnątrz” - jedynie wobec innych podmiotów niż NFZ.
W praktyce mamy częściej odwrotne sytuacje, czyli że płatnikowi zależy na
nieprzydzieleniu leku, gdyż ograniczy to wydatki finansowe na świadczenia zdrowotne.
W tym ujęciu Zespół Koordynacyjny nie jest niezależny, ani w praktyce
swojego funkcjonowania, ani w świetle zapisów regulaminu, narzuconego przez
organ, który i tak powołuje członków Zespołu i finansuje jego działalność. Zespół
jest zatem nie tyle zależny od Narodowego Funduszu Zdrowia, ile stanowi w
swojej istocie integralną część tej instytucji i jego głównym zadaniem jest
zabezpieczanie

finansów

płatnika,

a

nie

zwiększanie

dostępności

do

najnowocześniejszych terapii.
Obecnie Zespół decyduje w praktyce o dostępie chorych do innowacyjnego
leczenia biologicznego. Zespół kwalifikuje ostatecznie chorych do programu, co
oznacza w praktyce, że w wypadku odmowy kwalifikacji pacjent nie otrzyma leku nawet
jeśli prowadzący go reumatolog uznał, że pacjent spełnia kryteria włączenia go do
programu lekowego. Jednocześnie Zespół nie ma obowiązku powiadamiania pacjenta
o powodach odrzucenia wniosku. Brak też procedur odwoławczych od decyzji Zespołu.
Uważamy, że taki sposób funkcjonowania Zespołu uderza w podstawowe Prawa
Pacjenta.
Dalsze funkcjonowanie Zespołu Koordynacyjnego w obecnym kształcie
nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, ani z punktu widzenia
racjonalności wydatkowania środków publicznych, ani tym bardziej z punktu
widzenia standardów medycznych powszechnie akceptowanych w krajach
rozwiniętych. W naszej ocenie nie ma sensu obarczać i tak już niewydolnego systemu
kolejnymi jednostkami nadzoru, takimi jak Zespół Koordynacyjny. Oceną skuteczności
leków, w tym leków podawanych w ramach terapii lekami biologicznymi, naszym
zdaniem powinna się zajmować Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM),
która ma ku temu największe kompetencje i doświadczenie. Również na potrzeby
prowadzenia ewidencji w celu sprawozdawczości oraz analiz zbędne jest
utrzymywanie w obecnym stanie Zespołu. Jego działania w tym zakresie oraz
uzależnienie od płatnika nie dają żadnych przesłanek do tego, żeby zbierane dane
mogły być obiektywne i stały się podstawą do stawiania wniosków czy prowadzenia
planowej opieki zdrowia w zakresie reumatologii. Niezbędne do tego celu jest za to
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powstanie prawdziwego rejestru naukowego dla pacjentów z zapalnymi chorobami
tkanki łącznej z zachowaniem wszystkich wymagań stawianych takiemu systemowi.
Obecnie System Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMTP), na podstawie
którego Zespół Koordynacyjny zbiera dane, nie jest, i w naszej ocenie nie ma szans
stać się rejestrem służącym do celów naukowych.

1.3.6. Wnioski końcowe
Pacjenci z chorobami zapalnymi tkanki łącznej w Polsce narażeni są głównie: z
jednej strony na bariery administracyjne, a z drugiej na bariery geograficzne.

Bariery administracyjne:


Niski udział Podstawowej Opieki Zdrowotnej zarówno w procesie
diagnozowania, jak również prowadzenia choroby reumatycznej.
Obecny model finansowy działania lekarzy POZ nie uwzględnia środków
na diagnostykę przygotowawczą do wizyty specjalistycznej oraz środków
na prowadzenie pacjenta z wdrożonym leczeniem reumatologicznym.



Utrudniony dostęp do diagnostyki w zakresie Ambulatoryjnej
Opieki Specjalistycznej. Diagnostyka często odbywa się w warunkach
szpitalnych, a koszty diagnostyki szpitalnej są dla społeczeństwa istotnie
wyższe!



Skomplikowany i nieprzyjazny dla lekarza system kwalifikacji
pacjentów do programów lekowych (program aplikacyjny SMPT), w
połączeniu z wysoką średnią wieku reumatologów może stanowić
barierą dostępności pacjentów do leczenia biologicznego. Co więcej,
nadmiar procedur biurokratycznych związanych z kwalifikacją pacjentów
do

terapii

powoduje

istotne

utrudnienia

i

zniechęca

lekarzy

reumatologów do leczenia w tym zakresie.


Brak prawidłowo i efektywnie zorganizowanej współpracy pomiędzy
lekarzem

podstawowej

opieki

zdrowotnej,

lekarzem

poradni

reumatologicznej i oddziałem reumatologii zmierzającej do kierowania
właściwych pacjentów do programów lekowych – brak koordynacji
leczenia i zlecanych procedur terapeutycznych.
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Bariery geograficzne:


Ciągle w Polsce istnieją powiaty bez dostępu do publicznej poradni
reumatologicznej, Pacjenci narażeni są na koszty (czasem bardzo
wysokie!) podróży w celu dotarcia do lekarza i skorzystania z możliwości
diagnostyki. Dalekie podróże implikują również dodatkowe koszty w
postaci czasu traconego przez Pacjentów (zwłaszcza w połączeniu z
wcześniej omawianymi problemami ze zdalnym systemem zapisów do
specjalistów)



Problemem są też duże odległości od miejsca zamieszkania pacjenta do
najbliższego ośrodka prowadzącego terapię biologiczną.

Z doświadczeń Pacjentów:
„Zniechęca mnie sama myśl o tym ile bym się musiała nachodzić,
naczekać i naprosić o jakikolwiek zabieg, operację czy rehabilitację nie
prywatnie. Wiem, że wkrótce czekają mnie operacje, ale wiem też z
doświadczenia znajomych, że czas oczekiwania na nie jest potwornie długi
(nawet 2 lata). Dla chorego jest to duże utrudnienie. Brakuje też
specjalistów. W placówkach publicznych czas oczekiwania na wizytę jest
długi, a do tego do każdego specjalisty idzie się "osobno" – brakuje
współpracy między różnymi dziedzinami – nie ma leczenia całościowego.
Lekarze podczas wizyty "państwowej" mają za mało czasu dla pacjenta.
Pacjenci są odsyłani od jednego lekarza do drugiego, na kolejne badania
itd,. a wszystko to jest rozciągnięte na miesiące a nawet lata.” (kobieta, 30
lat, MIZS mazowieckie)

1.4. Konkluzje do rozdziału pierwszego


Istnieją systemy zbierające informację o populacji, stosowanej terapii czy jej
skuteczności, jednak możliwość integracji zbieranych w różnych systemach danych
jest dalece niewykorzystana – warto ułatwić dostępność danych, które
stanowią podstawę do rzetelnych analiz. Celem rejestrów międzynarodowych
prowadzonych w reumatologii w krajach europejskich jest przede wszystkim: (a)
nadzór nad bezpieczeństwem leczenia, (b) nadzór nad skutecznością leczenia i
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optymalnym zużyciem leków, (c) ocena kosztów leczenia, (d) wsparcie lekarzy w
prowadzeniu dokumentacji choroby i terapii. To doświadczenia europejskie warto
wykorzystać.


Częściowo poprzez programy lekowe próbuje się rozwiązywać takie problemy jak
np. dostępność do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i profesjonalnej
diagnostyki, ale okupione jest to znaczącym balastem biurokratycznym, i
ingerowaniem przedstawicieli płatnika (ZK) w decyzje terapeutyczne lekarza.



Brak jest efektywnego pomysłu na diagnostykę chorego przygotowującą go
do wizyty specjalistycznej, brak też aktywności podstawowej opieki
zdrowotnej w zakresie kontynuowania opieki specjalistycznej. Narodowy
Fundusz Zdrowia nie poprawiając dostępności ambulatoryjnej i podejmując decyzję
o wydłużaniu czasu pobytu pacjentów w szpitalu działa na niekorzyść pacjentów.



Ograniczenie dostępności do lekarzy specjalistów i rehabilitacji na poziomie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej stwarza

istotne zagrożenie dla

skuteczności i bezpieczeństwa terapii i jest podstawowym organizacyjnym
problemem w reumatologii, który powinien być rozwiązany


W związku z tym, że dynamika włączania nowych pacjentów do programów
lekowych praktycznie podlega jedynie niewielkim fluktuacjom bez stałego trendu
wzrostowego, można obawiać się, że bariery formalne stawiane są celowo i
sytuacja ta będzie się pogarszać, tym bardziej, że zaniechano działań
optymalizacyjnych w zakresie kontraktowania. Można postawić tezę, że brak jest
zainteresowania zmianami w tym obszarze. Wciąż też brak jest programu
lekowego dostępnego dla pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym.



W Polsce istnieje możliwość nowoczesnego leczenia, aczkolwiek formuła,
którą wymyślono w naszym kraju dla stosowania nowoczesnych terapii
(programy lekowe), jest ewenementem w Europie i ciężko znaleźć jakiekolwiek
inne uzasadnienie dla jej powołania niż potrzeba narzędzia do biurokratycznego
ograniczania leczenia. Należy dążyć do zmiany tego stanu rzeczy! Dlatego też
postulujemy:
Zlikwidowanie Zespołu Koordynacyjnego jako bariery biurokratycznej w
dostępie do leczenia biologicznego. Decyzja o włączeniu leczenia
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biologicznego powinna zapadać w gabinecie lekarskim pomiędzy
lekarzem reumatologiem i pacjentem.
Opracowanie (np. we współpracy z NFZ) i wdrożenie informatycznego
programu społecznego monitorującego kolejki do świadczeniodawców,
którzy mają kontrakty na realizację programów lekowych.
Eliminowanie patologii w zakresie nadużywania hospitalizacji
jednodniowych dla podania leku i propagowanie zasady dostępności do
leków w ośrodkach i aptekach dostępnych pacjentom.
Zagwarantowanie

udziału

organizacjom

pacjenckim

w

procesie

decyzyjnym dotyczącym programów lekowych na każdym jego etapie,
jako pełnoprawnego partnera dla lekarzy, świadczeniodawców oraz
płatnika.
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ROZDZIAŁ 2
Finansowanie opieki reumatologicznej w Polsce
Jednym z kluczowych elementów warunkujących sprawność organizacyjną opieki
reumatologicznej w Polsce jest kwestia metod finansowania świadczeń zdrowotnych,
dlatego w rozdziale tym zaprezentowano opracowany przez organizację pacjenckie
(2.1) model finansowania opieki reumatologicznej w Polsce. Przy analizach nacisk
położony został na ustalenie całości kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich. Na
wstępie dokonano szacunkowej analizy kosztów (2.1.1) Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ.) Do analizy włączono także koszty, które często pomijane są przy
analizie kosztów finansowania reumatologii, jak np. (2.1.2) środki Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czy (2.1.3.) wydatki ponoszone przez pacjentów. W
rozdziale podjęto także (2.2) próbę wskazania możliwych przyczyn mało efektywnego
– z punktu widzenia pacjentów – systemu finansowania opieki reumatologicznej w
Polsce. Zidentyfikowano dwie główne przyczyny: (2.2.1.) niskie wydatki publiczne na
ochronę zdrowia oraz (2.2.3.) generowanie kosztownych świadczeń udzielanych w
warunkach szpitalnych.
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2.1. Założenia do modelu finansowego
W poprzednim rozdziale wskazano na kilka przyczyn, które powodują znacznie
ograniczoną dostępność do opieki reumatologicznej w Polsce. Warto podkreślić, że
jednym z kluczowych elementów warunkujących sprawność organizacyjną opieki
reumatologicznej w Polsce jest kwestia metod finansowania świadczeń zdrowotnych.
Finansowanie ochrony zdrowia we współczesnych państwach jest jednym z
kluczowych zagadnień zarówno ekonomicznych, społecznych, jak i politycznych. W
krajach Unii Europejskiej można wyróżnić trzy zasadnicze modele finansowania
ochrony zdrowia32.
1. Model Bismarcka – fragment finansów publicznych, ale wyodrębnionych w
postaci funduszy, finansowanych ze składek obowiązkowego ubezpieczenia
zdrowotnego;

finansowanie

jest

więc

oparte

na

obowiązkowych

dla

pracodawców i pracobiorców składkach, uzupełnianych budżetowymi dotacjami
państwa; zarządzanie przez niezależne od rządu instytucje, na przykład kasy
chorych oraz kontraktowanie świadczeń. Ten model finansowania obowiązuje
w Polsce.
2. Model Beveridge’a – system narodowej służby zdrowia, system budżetowy
jako część finansów publicznych pochodzących z opodatkowania; finansowanie
sektora opieki zdrowotnej przez budżet państwa, z podatków ogólnych; pełna
kontrola systemu przez rząd lub jego agendy terenowe; pełna dostępność dla
wszystkich obywateli. Począwszy od lat 50. liczne kraje przyjęły założenia
systemu Beveridge’a do planowania rozwoju służby zdrowia. System ten, w
różnym stopniu modyfikowany, został wprowadzony m.in. w: Danii, Finlandii,
Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Norwegii, Portugalii, Szwecji i Włoszech.

E. Hibner, Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, WSH-E 2003, s. 75-77, P. Jończyk, Struktura systemów
oraz finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, „Master of Business Administration” 2/2010 (103), s.
116–139.
32
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3. Model wolnorynkowy – zdrowie traktowane jest jako towar, opieka zdrowotna
finansowana głównie ze środków prywatnych, z ubezpieczenia dobrowolnego,
które pokrywa tylko niewielką część ogółu środków, ale stanowi istotne
uzupełnienie finansów zasilających ochronę zdrowia. Z przedstawionych przez
nas analiz wyłania się wniosek, że w Polsce, wbrew założeniom teoretycznym
organów

administracji

państwowej,

w

zakresie

finansowania

opieki

reumatologicznej model rynkowy można uznać za dominujący.
W zreformowanej strukturze decyzyjnej polskiego systemu zdrowotnego można
wskazać podmioty, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie instytucji
zdrowotnych. Należą do nich: władza ustawodawcza, administracja rządowa,
administracja samorządowa, samorządy zawodów medycznych, oddziały NFZ,
akademie medyczne. Podkreślić należy, że decyzje związane z zasadami
finansowania ochrony zdrowia oddziałują na typ systemu opieki zdrowotnej, skalę
redystrybucji oraz determinują podział wydatków na publiczne i prywatne 33. W
rozdziale tym podjęliśmy próbę oszacowania kosztów ponoszonych na opiekę
reumatologiczną w Polsce.
W opracowanym modelu finansowania opieki zdrowotnej w zakresie
reumatologii nacisk położony został na ustalenie całości kosztów bezpośrednich, jak i
pośrednich. Do analizy włączono także koszty, które często pomijane są przy analizie
kosztów finansowania reumatologii, jak np. składki ZUS czy wydatki ponoszone przez
pacjentów. Takie nastawienie wynikało z przekonania pacjentów o braku
całościowego podejścia do kosztów ponoszonych przez społeczeństwo na
opiekę reumatologiczną w Polsce. Koszty finansowania opieki zdrowotnej w
zakresie reumatologii rozłożone są pomiędzy poszczególne instytucje i księgowane są
w różnych pozycjach kosztowych w zakresie dysponowanych przez owe instytucje
budżetami. Ponadto skomplikowany system finansowania wielopoziomowej ochrony
zdrowia, brak dostępności danych w formie łatwo poddającej się analizie czy ukrycie
faktycznych kosztów w wycenach ryczałtowych procedur nie sprzyja efektywnemu
wnioskowaniu o zależnościach pomiędzy poszczególnymi składnikami kosztowymi.

33

S. Golinowska, Polityka społeczna, koncepcje – instytucje – koszt, Poltex, Warszawa 2000, s. 88-89.
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Co więcej w systemie ochrony zdrowia praktycznie brak jest instytucji, która
postrzegałaby swoją rolę w identyfikowaniu takich zależności i optymalizacji
wydawanych środków na poziomie całości kosztów. Natomiast tylko taka
perspektywa pozwala na identyfikację tychże zależności i eliminację pozornych
oszczędności – przekładających się być może na obniżenie wydatków jednej
instytucji, ale generujących koszty w innych.
W Raporcie podjęto próbę wskazania takich powiązań, ukazania niektórych kosztów
we właściwym – globalnym kontekście i wskazania mankamentów finansowania
reumatologii, jak i zabezpieczenia społecznego chorych reumatycznie. Oczywiście
prezentowane dane mają szacunkowy charakter, jednak stanowią one istotny punkt
do dalszych analiz i dyskusji w tym zakresie.
Ze względu na fakt, że znacząca część danych finansowych za dany rok
pojawia się pod koniec pierwszego kwartału następnego roku, przyjęto jako bazowy
dla analizy rok 2012. Tam, gdzie dane nie były dostępne, wskazano okres, który
przyjęto do analizy, jednocześnie próbując oszacować wpływ zmiany zakresu na
opisane dane.
Warto też przypomnieć, że – w związku z trudnością jednoznacznego ustalenia
całkowitej liczby chorych cierpiących na pięć jednostek chorobowych, które są
traktowane priorytetowo w tym Raporcie – przyjęto do dalszych analiz (na podstawie
symulacji zaprezentowanej w Rozdziale 1) szacunkową liczbę chorych na 535 tysięcy.
Poniżej zaprezentowano model finansowy, który został opracowany na
potrzeby niniejszego Raportu. Dane do przygotowania szacunkowych wyliczeń w
ramach modelu pozyskano (lub przynajmniej próbowano pozyskać) z Narodowego
Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz ankiety
przeprowadzonej wśród pacjentów.

2.1.1. Środki Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
Jako podstawowe źródło danych dotyczących wydatków z budżetu NFZ w
Raporcie

przyjęto

dwie

odpowiedzi

na

zapytania

organizacji

pacjenckich
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przygotowujących niniejszy raport, przekazane przez NFZ w dniu 02. sierpnia34 oraz
09. października35 2013 roku.
W odpowiedzi na pierwsze zapytanie, NFZ podało koszty związane z leczeniem
wskazanych poniżej jednostek chorobowych (klasyfikacja ICD10).
M05

Sero-dodatnie RZS

M06

Inne RZS

M07

Artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit (Choroba Crohna, ŁZS)

M08

MZS

M32

Toczeń

M45

ZZSK

W związku z tym, że pacjenci – za pośrednictwem systemu raportowego
Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)36 ze strony NFZ – zebrali dane znacznie
odbiegające od tych, które przekazało NFZ wystosowano ponowne zapytanie o koszty
związane z leczeniem wskazanych wyżej chorób. W odpowiedzi Narodowy Fundusz
Zdrowia wyjaśnił rozbieżności, które wystąpiły pomiędzy pierwotnie przekazanymi
danymi, a tymi, do których dotarli pacjenci. Poniżej znajduje się szczegółowe
omówienie przekazanych danych finansowych.
Poniżej zaprezentowano dane przekazane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w odpowiedzi na pierwsze zapytanie o wysokość kosztów ponoszonych na
leczenie wskazanych jednostek chorobowych:
Leczenie szpitalne razem dla wskazanych jednostek chorobowych:
76 583 978 PLN
Dane pozyskane przez pacjentów za pośrednictwem systemu raportowego
Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) ze strony NFZ37 przedstawiały się zaś
następująco: leczenie szpitalne H87 - 177 600 000 zł, leczenie szpitalne H90 - 149
760 zł, leczenie szpitalne H96 - 85 141 400 zł; łącznie: 262 891 160 zł.

34

Numer pisma: NFZ/CF/DSOZ/2013/075/1123/W/21670/MJS.
Numer pisma: DSOZ/2013/075/1123/W/28129/MSJ
36
System Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) został wprowadzony w Polsce 1 lipca 2008 r. na mocy zarządzenia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 32/2008/DSOZ z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Sekcje w systemie JGP odpowiadają pojęciu
Głównych Kategorii Diagnostycznych w amerykańskim pierwowzorze. Obecnie w 17 sekcjach znajduje się 526
grup. Jednorodna grupa pacjentów stanowi wyodrębnioną kategorię hospitalizacji posiadającą określony kod.
37
https://prog.nfz.gov.pl/APP-JGP/Grupa.aspx?id=gNYCQInGkus%3d [18.02.2014]
35
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Tabela 1.7. Dane dotyczące wydatków NFZ (bez procedur szpitalnych)
Rozpoznanie
Ambulatoryj
Rehabilita
Leczenie
Świadczenia

Świadczenia

SUMY

na opieka

cja

uzdrowisk

zdrowotne

pielęgnacyjne

specjalistycz

(REH)

owe

kontraktowa

i opiekuńcze

(UZD)

ne odrębnie

w ramach

(SOK)

opieki

na np.
reumatolog

długotermino

(AOS)

wej (SPO)

M05

Sero-

11 515 568 zł

dodatnie

9 694 990

10 203 969

zł

zł

3 575 382

4 598 703

zł

zł

910 378 zł

1 065 917

314 478 zł

1 762 804 zł

54 614
279 zł

RZS
M06

M07

Inne RZS

Artropatie

4 524 702 zł
1 684 086 zł

towarzysząc

236 669 zł

1 455 338 zł

16 735
326 zł

37 377 zł

26 072 zł

4 289

zł

060 zł

e łuszczycy
i chorobom
jelit
(crohn/ŁZS)
M08

MZS

300 532 zł

340 449 zł

307 856 zł

73 287 zł

473 zł

3 560
766 zł

M32

Toczeń

1 166 934 zł

151 165 zł

321 340 zł

- zł

38 044 zł

1 686
140 zł

M45

ZZSK

SUMA

1 781 153 zł
20 972 975 zł

3 737 658

2 599 248

zł

zł

18 410 022

19 097 033

zł

zł

47 705 zł

160 749 zł

58 331
433 zł

709 516 zł

3 443 480 zł

139 217
004 zł

Tabela 3. Skorygowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dane dotyczące wydatków NFZ na
procedury szpitalne.
leczenie szpitalne
(SZP)
dane

Programy lekowe

Leki i podanie

136 130 388 zł

NFZ
dane

grupy JGP -H87,H90,H96

126 138 214 zł

suma programy lekowe i grupy JGP

262 268 602 zł

inne (wszystko - pr lek - JGP)

11 570 679 zł

NFZ
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dane

wszystkie świadczenia szpitalne w reumatologii (NFZ)

273 839 281 zł

wszystkie świadczenia szpitalne w reumatologii bez

137 708 893 zł

NFZ
programów lekowych

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przyjęto wycenę wskazaną w
dokumencie: Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Warto podkreślić, że w europejskich systemach płatności za usługi medyczne
dominują dwie alternatywne formy: fee-for-service (opłata za usługi – stosownie do
udzielonych świadczeń) oraz kapitacyjna (świadczeniodawca otrzymuje ustaloną
opłatę za każdą osobę objętą opieką). W Polsce w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej przyjęto do rozliczeń tę drugą formę – kapitacyjną. We wskazanym
Zarządzeniu wskazano następujące stawki kapitacyjne, czyli kwoty określone przez
NFZ, jakie lekarz otrzymuje na leczenie pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ):
Świadczenie

Stawka kapitacyjna

Świadczenia lekarza POZ

96,00 PLN

Świadczenia pielęgniarki POZ

26,64 PLN

Świadczenia położnej POZ

13,56 PLN

Dla przyjętej populacji chorych reumatycznych koszty ich opieki POZ obliczono na
podstawie:
wartość POZ dla
populacji
Świadczenia

Stawka

lekarza POZ

kapitacyjna

Świadczenia

Stawka

pielęgniarki POZ

kapitacyjna

Świadczenia

Stawka

położnej POZ

kapitacyjna
Razem:
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51 409 985,17 zł

26,64

14 266 270,88 zł

13,56

7 261 660,40 zł

3 630 830,20 zł
(koszt dla połowy populacji)

65 676 256,05 zł

69 307 086,25 zł
(z położną dla połowy populacji)
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Koszty leków biologicznych i procedur szpitalnych związanych z ich podaniem
oszacowano na podstawie podziału ogólnej kwoty związanej z programami lekowymi:
programy lekowe

(leki i podanie)

136 130 388 zł

w proporcjach wskazujących udział kosztu leku i podania dla jednej osoby.
Na podstawie opracowania „Leczenie biologiczne w reumatologii” (Uczelnia
Łazarskiego 2011) oraz raportu „Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych w
Polsce (Stajszczyk 2013) przyjęto w niniejszym Raporcie średni udział procedur
szpitalnych na 10% całego kontraktu. Jest to wartość szacunkowa. Szpitale ponoszą
koszt obsługi programu (np. diagnostyki), poza tym – jak wskazuje M. Stajszczyk –
zdarza się, że ponoszą też koszt niewykorzystanej części leku z danej wielkości
opakowania, gdyż NFZ zwraca koszt leku podanego w przeliczeniu na mg substancji
czynnej38.
Przyjęty 10% średni udział procedur szpitalnych w stosunku do całego kontraktu
pozwala oszacować koszty leku i świadczeń na następującym poziomie:
Substancja czynna

Procedury szpitalne

Kwota łączna

122 517 349 zł

13 613 039 zł

136 130 388 zł

Dodatkowo na podstawie ankiety pacjentów stwierdzić można, że udział w
procedurach szpitalnych hospitalizacji (w większości jednodniowych) wynosi ok. 30%.
Dane te potwierdzając wstępne wyniki uzyskane przez NFZ39 w rezultacie
przeprowadzonej kontroli występowania tzw. fałszywych hospitalizacji w programach
lekowych.
Koszty podania leków ambulatoryjnie (poradnia) oraz w warunkach szpitalnych
(oddział szpitalny) oszacowano uwzględniając wycenę punktową poszczególnych
świadczeń i średniej wartości punktu w 2012 roku – 52 zł.

38

Por. Raport. Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych w Polsce, Polskie Towarzystwo
Reumatologiczne, Warszawa 2013, s. 5.
39
Podkreślić należy, o czym była już mowa, że NFZ broni dostępu do tych danych i nie ogłosiło ich do tej pory
oficjalnie. Opieramy się tu na materiale utrwalonym dyktafonem podczas konferencji Dialog dla zdrowia z dnia
30.01.2014 roku.
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Sposób podania leku

Wycena punktowa

Koszt jednego podania leku

Poradnia (AOS)

2

104,00 zł

Oddział szpitalny

9

468,00 zł

Przekłada się to na udział w całkowitych kosztach procedur:
Sposób podania

Koszt

Udział

Udział w

Udział w

leku

jednostkowy

świadczeń

kosztach

kosztach

podania leku

danego typu

(procentowo)

(kwotowo)

poradnia (AOS)

104,00 zł

67,9%

32,0%

4 352 839 zł

Oddział szpitalny

468,00 zł

32,1%

68,0%

9 260 200 zł

RAZEM

13 613 039 zł

Z przedstawionych danych wynika, że poprzez powszechną w niektórych szpitalach
praktykę realizacji świadczeń wyłącznie poprzez czterokrotnie droższe hospitalizacje
– na leczenie 1/3 pacjentów wydaje się 2/3 pieniędzy przeznaczonych na procedury
związane z podaniem leku. Można zatem wstępnie oszacować, że ukrócenie takich
praktyk w całości40 pozwoliłoby zaoszczędzić około 7 202 377 zł . Nawet przyjmując,
że pewien niewielki odsetek chorych wymaga szczególnego nadzoru lekarza (np. przy
pierwszym podaniu leku) – który skutkowałby zapotrzebowaniem na hospitalizację –
to i tak skala oszczędności powinna przekroczyć 5 000 000 zł.

2.1.2. Środki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Jako podstawowe źródło danych dotyczących wydatków z budżetu ZUS w
Raporcie przyjęto odpowiedź na zapytania organizacji pacjenckich do ZUS udzieloną
przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS. Ze względu na
niedostępność szczegółowych analiz dla wnioskowanego okresu udzielono nam
odpowiedzi na podstawie danych z 2010 roku.

Jest to założenie hipotetyczne. Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych przypadkach hospitalizacja jest
konieczna. Poddajemy jedynie w wątpliwość, czy faktycznie tak wielu chorych wymaga hospitalizowania podczas
podania leku. Z doświadczeń pacjentów wiemy, że niestety praktyka hospitalizowania w celu podania leku jest
nadużywana przez szpitale, o czym była mowa w rozdziale 1. Zależy nam, aby pokazać jak duże koszty generuje
takie postępowanie.
40
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Zebrane dane prezentowały koszty dla wskazanych w zapytaniu jednostek
chorobowych (klasyfikacja wg ICD10) w pięciu głównych grupach kosztowych
finansowanych przez ZUS: Świadczenie rehabilitacyjne, Rehabilitacja lecznicza,
Renty z tytułu niezdolności do pracy, Renty socjalne, Absencja chorobowa.
W sumie ZUS w 2010 wydał z powodu pięciu głównych chorób reumatycznych
łączną kwotę 337 320 459,11 PLN.
Sumarycznie struktura kosztów:
Świadczenie
rehabilitacyjne

Rehabilitacja
lecznicza

9 607 468,77
PLN

1 872 539,70
PLN

Renty z tytułu
niezdolności do
pracy
281 642 971,80
PLN

Renty
socjalne

Absencja
chorobowa

8 992 423,59
PLN

35 205 055,25
PLN

Aż 94% całości środków pochłonęły wypłaty związane z absencją
chorobową i renty związane z niezdolnością do pracy.
Właśnie te dwie pozycje są silnie skorelowane z tym, na ile skutecznie leczymy
chorych przewlekle i na ile sprawnie chorzy mogą podejmować pracę, czy też
przekwalifikowywać się – o czym będzie jeszcze mowa w Rozdziale 3.
Właśnie te koszty podatnik sfinansuje „z nawiązką” jeżeli diagnoza będzie
stawiana za późno, jeśli oszczędzać się będzie na sprawnym włączaniu
nowoczesnych terapii i jeśli nie zostaną podjęte działania zaradcze, aby likwidować,
lub przynajmniej minimalizować, bariery w dostępie do skutecznego leczenia
omówione w Rozdziale 1.
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Warto zauważyć, że nawet jedyne 10% oszczędność w kosztach ponoszonych
przez ZUS pozwoliłaby włączyć do leczenia w programach lekowych – które uważane
są za generujące duże koszty – o 25% chorych więcej. Podkreślić należy, że za
wyjątkiem tocznia rumieniowatego układowego (dla którego program lekowy jest w
opracowaniu) dla pozostałych jednostek chorobowych, które stanowią przedmiot
zainteresowania niniejszego Raportu, dostępne są nowoczesne terapie w programach
lekowych. Istnieje więc dla tych chorych opcja terapeutyczna o dużej skuteczności,
która jednak postrzegana jest przez płatnika (NFZ) jako kosztochłonna, a więc
wymagająca limitowania i finansowana tylko dla niewielkiego odsetka chorych w
najcięższym stanie. Tymczasem z perspektywy ZUS jedynym dostępnym narzędziem
minimalizowania

kosztów

nieskutecznego

leczenia

oraz

nieefektywnego

przeciwdziałania niepełnosprawności jest finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych
(do których, jak wykazano, dostęp jest znacznie utrudniony) oraz wypłacanie rent.
Powyższa analiza pozwala sformułować śmiały – ale z perspektywy pacjentów
dość prawdopodobny – wniosek, że NFZ opłaca się leczyć niezbyt efektywnie ale…
tanio. ZUS nie dysponuje żadnymi narzędziami, aby bronić się przez zalewem osób
niepełnosprawnych, rencistów i zwiększonymi kosztami absencji chorobowych. Warto
jednak podkreślić, że „korzyści utracone w związku z utratą zdolności do pracy mogą
znacząco przewyższać wydatki poniesione na leczenie” – na co zwraca uwagę M.
Wesołowski41.
W wyniku sprzecznych interesów NFZ oraz ZUS trudno prognozować zmianę,
która powinna nastąpić w zakresie finansowania leczenia chorób reumatologicznych
w Polsce. Można zatem sformułować wniosek, że NFZ przyczynia się do wielu barier
w dostępie do skutecznego leczenia, zaś ZUS boryka się z ich skutkami. Brakuje
międzyresortowego nadzoru nad wydatkami i optymalizacji ich na poziomie
całkowitych kosztów leczenia (jak i zaniechania leczenia).
Uniwersalna prawda, która powinna wyznaczać kierunek działań – iż nie stać
nas jako społeczeństwa na nieefektywne leczenie – nie ma odzwierciedlenia w

41

Por. Raport. Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych w Polsce, Polskie Towarzystwo
Reumatologiczne, Warszawa 2013, s. 35.
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interesie czy inaczej: rachunku ekonomicznym żadnego podmiotu czy instytucji. Jak
widać choroby reumatyczne są problemem zdrowotnym generującym koszty dla
systemu ochrony zdrowia oraz ZUS, co przekłada się na fakt, że nieefektywnie
leczone choroby reumatyczne stają się kosztowne dla całej gospodarki.

2.1.3. Środki chorych
Koszty pacjentów ponoszone z powodu schorzenia można zróżnicować ze
względu na cele. Jako główne grupy kosztów, które ponoszą Pacjenci należy wskazać
koszty na Porady lekarzy specjalistów, Leki, Rehabilitację, Badania i diagnostykę, ale
również koszty Transportu na wizyty, badania lub po leki.
O koszty te zapytano chorych w ogólnopolskiej ankiecie pozostawiając
ankietowanym swobodę udzielenia lub nie odpowiedzi na te pytania (pytanie
nieobowiązkowe). Osoby które zdecydowały się udzielić odpowiedzi miały możliwość,
w każdej ze zdefiniowanych kategorii kosztów, podać wydaną w skali roku kwotę, w
tym możliwe było również zadeklarowanie kwoty zerowej, jeśli nie ponieśli w danej
kategorii żadnych kosztów.
Dla udzielonych w danej grupie kosztów obliczono medianę. Równolegle
przeprowadzono również, na tych samych danych ankietowych, analizy z
wykorzystaniem średniej i średniej trymowanej. Wybór mediany podyktowany był
relatywnie najniższą wrażliwością tak zbudowanego algorytmu na jednostkowe
znaczące wartości, które pojawiły się w ankietach oraz fakt, że oszacowanie uzyskane
tą drogą mimo sumarycznie bardzo znaczących kwot, było najniższe z uzyskanych
analizowanymi

algorytmami.

Przyjęto

założenie,

że

ukazanie,

nawet

na

prawdopodobnie zaniżonych wartościach, niepokojących dysproporcji w kosztach
będzie całkowicie wystarczające do postawienia tez w niniejszym raporcie.
Całkowite koszty uzyskano odnosząc tę kwotę do oszacowanej populacji
chorych reumatycznie przedstawioną w Rozdziale 1.

Na podstawie 275 ankiet uzyskano następujące mediany wydatkowanych w
poszczególnych obszarach kosztów dla jednego chorego w skali roku:
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Kategoria wydatków

Mediana kosztów

Porady lekarzy specjalistów

500 zł

Rehabilitacja

275 zł

Leki

800 zł

Badania

200 zł

Transport na wizyty, badania lub po leki

450 zł

Inne wydatki

400 zł

Powyższe koszty ekstrapolowane na całą populację chorych reumatycznie dają
następujące szacunkowe kwoty:
ekstrapolacja na populację chorych
reumatycznie
z mediany
z sumy

kategoria
wydatków
Porady lekarzy
specjalistów

ilość
odp.
195

mediana

suma z ankiet

500 zł

124 659 zł

267 760 339 zł

342 346 012 zł

Rehabilitacja
Rehabilitacja
(korzystający)42

148
116

275 zł
325 zł

113 188 zł
106 088 zł

147 268 187 zł
174 044 221 zł

409 557 531 zł
489 761 360 zł

Leki
Badania
Transport na
wizyty, badania
lub po leki
Inne wydatki43

240
175
194

800 zł
200 zł
450 zł

315 310 zł
79 226 zł
122 070 zł

428 416 543 zł
107 104 136 zł
240 984 305 zł

703 562 605 zł
242 440 922 zł
336 963 965 zł

44

400 zł

36 610 zł

214 208 272 zł

445 577 547 zł

populacja razem:

1 405 741 782 zł

2 480 448 582 zł

Oznacza to, że całkowite koszty ponoszone przez chorych z własnej
kieszeni przekraczają wydatki ponoszone ŁĄCZNIE przez NFZ i ZUS na
świadczenia dla nich.

Po wyłonieniu wyników dla tych, którzy w pytaniu „Czy w ciągu ostatnich 3 lat korzystałeś z jakichś
form rehabilitacji?” udzielili odpowiedzi twierdzącej
43 Najczęściej wymieniane: sprzęt i pomoce ortopedyczne, a także pomoce do rehabilitacji, ale
również m.in.: sanatorium, endoproteza, ortezy, opiekunka do dziecka.
42
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Największe kwotowo wydatki chorych to dopłaty do leków, prywatne
finansowanie dostępu do lekarzy-specjalistów oraz rehabilitacji. Nawet jeśli samo
leczenie jest finansowane z ubezpieczenia zdrowotnego, to chory ponosi niebagatelne
koszty związane z koniecznością dotarcia do lekarza czy na badania diagnostyczne.
Należy postawić pytanie o przyczyny tak ogromnego wkładu finansowego
chorych w systemie „bezpłatnej” opieki zdrowotnej. Trudno nie odnieść rosnących
wydatków na leki chorych ze spektakularnymi oszczędnościami wykazywanymi przez
NFZ w obszarze refundacji leków. Konieczność finansowania rehabilitacji i porad
lekarzy specjalistów można łatwo zrozumieć analizując wykazany w Rozdziale 1
Raportu czas oczekiwania na rehabilitację i wizytę w poradni specjalistycznej. Problem
znaczących

geograficznych

barier

w

dostępie

do

ambulatoryjnej

opieki

specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego – również omówiony w Rozdziale 1 –
skutkuje koniecznością pokonywania przez pacjenta dużych odległości i ponoszeniem
kosztów z tym związanych o wysokości zbliżonej do nakładów na wszystkie programy
lekowe w reumatologii.

2.1.4. Sumaryczna struktura wydatków na finansowanie opieki
reumatologicznej w Polsce
Sumarycznie struktura wydatków – oszacowanych na potrzeby niniejszego
Raportu –związanych z chorobami reumatycznymi przedstawia się następująco:
Kategoria kosztów

Wydatki w PLN

Udział %

Wydatki NFZ

405 779 393 zł

18,88%

Wydatki ZUS

337 320 459 zł

15,70%

Wydatki prywatne pacjentów

1 405 741 782 zł

65,42%

RAZEM

2 148 841 634 zł

100,00%

Warto podkreślić, że prezentujemy tu tylko koszty bezpośrednie. Należy
pamiętać także o tym, że społeczeństwo ponosi też koszty pośrednie chorób
reumatycznych, do których zaliczyć można: koszty związane z utratą produktywności,
nie wytworzonym dochodem narodowym (nie wypracowana określona wielkość PKB),
czy nawet pośrednie koszty związane z obciążeniem rodziny chorego, utraconymi
możliwościami jego wykształcenia i zarobkowania itd.
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Jak pisze M. Wesołowski44 – rozważając koszty leczenia należy uwzględniać
cały bilans ekonomiczny, który obejmuje nie tylko koszty leczenia, ale także
koszty ponoszone społecznie w związku z zaniżoną produktywnością chorego,
szczególnie jeśli leczony jest nieefektywnie i skuteczność stosowanej terapii
jest niewielka. Z powodu braku wiarygodnych danych dotyczących poszczególnych
jednostek chorobowych nie podjęto w tym Raporcie zagadnienia kalkulacji wartości
PKB wypracowanej przez chorych w ciągu życia, wraz z kosztami leczenia, rent, czy
emerytur. Jednakże, uwzględniając opisane wyżej dane, szczegółowo można wskazać
następujące składowe analizowanych tu kosztów:
Płatnik

NFZ

Kategoria

Kwota

POZ

69 307 086,25 zł

AOS

20 972 975 zł

Hospitalizacja

137 708 893 zł

Rehabilitacja

18 410 022 zł

procedury szpitalne w programach lekowych

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

13 613 039 zł
19 097 033 zł
709 516 zł
3 443 480 zł

Leki biologiczne

122 517 349 zł

Leki pozostałe

brak danych

Świadczenia rehabilitacyjne

9 607 469 zł

Rehabilitacja lecznicza

1 872 540 zł

Renty z tyt. Niezdolności do pracy

281 642 972 zł

Renty socjalne

8 992 424 zł
35 205 055 zł
267 760 339 zł
147 268 187 zł
428 416 543 zł
107 104 136 zł
240 984 305 zł
214 208 272 zł
2 148 841 634 zł

Leczenie uzdrowiskowe
Świadczenia kontraktowane oddzielnie

LEKI

ZUS

Absencja chorobowa
Porady lekarzy specjalistów
Rehabilitacja
Wydatki
pacjentów

Leki
Badania
Transport na wizyty, badania lub po leki
Inne wydatki

RAZEM

44

Por. Raport. Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych w Polsce, Polskie Towarzystwo
Reumatologiczne, Warszawa 2013, s. 35-36.
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2.1.5. Wnioski końcowe


Pacjentów niepokoi fakt braku transparentności w wydatkowaniu środków
finansowych

i

trudność

z

ustaleniem

ich

przepływu.

Uzyskanie

całościowych danych zderza się wieloma barierami, wśród których jako główne
organizacje pacjentów identyfikują:


niechęć niektórych instytucji do udostępniania danych, zasłanianie się
prawem własności do danych, ochroną danych poufnych,



nie zbieranie danych, brak agregacji sensownych z punktu widzenia
meta analizy.



Brak

w

systemie

opieki

zdrowotnej

podmiotu

zainteresowanego

całościowym ujęciem i analizą kosztów, który obejmowałyby w sposób
holistyczny system opieki nad pacjentami z chorobami reumatycznymi.
Oddzielnie koszty swoje optymalizują NFZ (koszty leczenia) i ZUS (społeczne
koszty leczenia – często leczenia nieefektywnego lub późnego).


Niepokojąco wysokie są koszty finansowania opieki zdrowotnej ponoszone
bezpośrednio przez chorych.

2.2. Identyfikacja możliwych przyczyn nieefektywnego finansowania
opieki reumatycznej w Polsce

2.2.1. Niskie wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce
Środki finansowe sektora zdrowotnego w Polsce pochodzą z kilku źródeł: ze
składek na ubezpieczenia zdrowotne, z podatków ogólnych dystrybuowanych zarówno
przez budżet centralny, jak i budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST), z
dochodów indywidualnych ludności oraz ze środków zakładów pracy.
Analizując wydatki publiczne na ochronę zdrowia w całej puli wydatków
publicznych, w przypadku Polski należy stwierdzić, że relacja ta jest zbyt niska.
Wypadamy pod tym względem najgorzej wśród wszystkich krajów europejskich i
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również tempo wzrostu tej relacji jest jednym z najniższych45. Pod względem relacji
całkowitych wydatków na ochronę zdrowia do produktu krajowego brutto (PKB),
będącego miarą narodowej aktywności ekonomicznej, Polska wypada bardzo źle.
Wskaźnik ten utrzymuje się w Polsce na niepokojąco niskim poziomie.
Co więcej, jak wykazano w analizie finansowej w tym rozdziale, wkład własny
chorych w finansowanie leczenia jest ogromny. Na ten fakt zwraca uwagę na przykład
P. Jończyk46, podkreślając, że relacja środków prywatnych do całości środków
wydatkowanych na ochronę zdrowia w Polsce jest niekorzystna. Stwierdza on, że
„prawie co trzecia złotówka pochodzi z prywatnego źródła, czyli od pacjenta.”
Projektując reformy systemu ochrony zdrowia, należałoby więc planować wzrost
środków publicznych na opiekę reumatologiczną w Polsce. P. Jończyk wskazuje, że
wzrost poziomu finansowania z budżetu państwa lub też z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego powinien być podstawą reform systemu ochrony zdrowia w
Polsce.
Na poniższym wykresie zaprezentowana została analiza J. Hady i M.
Leśniowskiej, która dotyczy przychodów sektora zdrowotnego w Polsce za lata 19992007.
Wykres nr 1.8. Przychody sektora zdrowotnego w latach 1999-2007 (mld PLN)

Źródło: J. Hady, M. Leśniowska, Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych
krajów Unii Europejskiej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, Zeszyt 10(1/2011), s. 102.

P. Jończyk, Struktura systemów oraz finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, „Master of Business
Administration” 2/2010 (103), s. 138.
46
Tamże.
45
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Jak łatwo zauważyć, sektor zdrowia jest prawie w całości finansowany ze składek
ubezpieczeniowych oraz ze środków własnych obywateli. Co więcej, właśnie te
przychody ciągle się zwiększają. Podobne dane prezentuje P. Jończyk47 i podkreśla,
że bez większych budżetowych nakładów na system ochrony zdrowia nie sposób
mądrze go reformować.
Warto jeszcze dodać, że w ostatnim okresie wzrasta w Polsce także udział
środków pochodzących z zagranicy, głównie w wyniku absorpcji środków z funduszy
strukturalnych UE. Jednakże jako środki głównie inwestycyjne oraz związane z
doskonaleniem kapitału ludzkiego nie są one widoczne ani w analizach przychodów
sektora zdrowotnego, ani kosztów i wydatków.

2.2.2. Generowanie kosztownych świadczeń udzielanych w warunkach
szpitalnych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Polsce następuje na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a dostarczycielami usług
zdrowotnych, po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert lub rokowań.
Celem zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz warunków należytego ich
zaspokajania wdraża się złożoną procedurę planistyczną, która w konsekwencji
prowadzi do przygotowania jednorocznego Krajowego Planu Zabezpieczenia
Świadczeń

Zdrowotnych

lub

programu

wieloletniego

–

narodowego

Planu

Zdrowotnego, który zawiera priorytety polityki zdrowotnej.
Opieka reumatologiczna nad chorymi w Polsce – jak już było wskazywane – jest
możliwa w ramach trybu ambulatoryjnego (co jest realizowane przez poradnie
reumatologiczne) oraz lecznictwa zamkniętego (prowadzonego na oddziałach
reumatologicznych). Z dniem 1 lipca 2011 r. wprowadzono nowy sposób rozliczania
świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Jednym z jego założeń było
zachęcenie świadczeniodawców do wykonywania części procedur medycznych w
AOS, zamiast w trybie stacjonarnym w leczeniu szpitalnym. Przeprowadzone przez

P. Jończyk, Struktura systemów oraz finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, „Master of Business
Administration” 2/2010 (103), s. 116–139.
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NFZ analizy danych za okres od III kwartału 2011 r. do I kwartału 2012 r. nie wykazały
jednak istotnych zmian, ponieważ nie zmniejszyła się liczba świadczeń wykonywanych
w leczeniu szpitalnym, które były możliwe do realizacji również w AOS. Co więcej, od
stycznia 2013 roku NFZ dokonał modyfikacji w zakresie finansowania leczenia
szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tak, aby różnica cen w
przypadku realizacji zbliżonych procedur medycznych wykonywanych odzwierciedlały
jedynie koszty stałe związane z pobytem w szpitalu. Trudno ocenić, gdzie leży źródło
problemu,

ale

NFZ

na

podstawie

zrealizowanej

kontroli

twierdzi,

że

to

świadczeniobiorcy w niewłaściwy sposób dysponują przekazywanymi środkami
finansowymi. Tworzy to spiralę, w której poszczególne podmioty oskarżają się o
nieekonomiczne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na finansowanie ochrony
zdrowia w Polsce. W takiej sytuacji trudno o rozsądną reformę w tym zakresie.
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zwraca uwagę, iż zgodnie z założeniami reformy
ochrony zdrowia z 1999 roku, świadczenia miały być udzielane głównie na
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, a dopiero w następnej kolejności na
wyższych szczeblach systemu. W założeniach, miało to ograniczyć koszty
funkcjonowania ochrony zdrowia poprzez zmniejszenie liczby kosztownych świadczeń
udzielanych w warunkach szpitalnych. Ustalenia NIK48 wskazują natomiast na
odwrotne zjawisko. W 2012 roku szereg świadczeń, które mogłyby być udzielane w
trybie ambulatoryjnym, wykonywana była w jednostkach lecznictwa stacjonarnego, co
powoduje powstawanie nieuzasadnionych kosztów (np. tzw. „kosztów hotelowych”
związanych z bytnością pacjenta na oddziale) i wydłużanie czasu oczekiwania innych
pacjentów na udzielenie świadczeń.
Niskie finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i jej znikomy udział
w prowadzeniu leczenia (co obszernie charakteryzowano w Rozdziale 1) w połączeniu
z bardzo ograniczoną dostępnością ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), o
czym również była mowa w Rozdziale 1 (kolejki, rozkład geograficzny) prowadzą do
realizacji diagnostyki i leczenia w postaci procedur szpitalnych. Stąd sumaryczny
znaczący koszt hospitalizacji w 2012 - 273 839 281 zł. Wynik pogarsza dodatkowo
praktyka pozornych oszczędności w kosztach nowoczesnych terapii poprzez stawianie

Informacja o wynikach kontroli – wykonanie w 2012 roku planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia
– http://www.nik.gov.pl/plik/id,5660,vp,7331.pdf [04.02.2014]
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barier formalnych ograniczając ich finansowanie do formuły programów lekowych. W
efekcie stosowanie leków przewidzianych przez producenta do samodzielnego
podania podskórnego realizowanie jest w ponad 30% (a przez niektóre szpitale
praktycznie wyłącznie) w formie jednodniowych hospitalizacji. Warto podkreślić, że
ograniczenie samych praktyk hospitalizacji w celu podania leku mogłoby przynieść, w
naszej ocenie, oszczędności na poziomie 5 mln zł.
Wnioski płynące z analizy porównawczej wskazują na duże rozbieżności
między Polską, a krajami tzw. „starej UE” w zakresie finansowania opieki zdrowotnej.
Największy dysonans dotyczy dwóch obszarów: wysokości wydatkowania na sektor
opieki medycznej oraz efektywności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Warto
podkreślić, że – jak stwierdza P. Jończyk – w żadnym z krajów europejskich nie udało
się dotychczas wypracować takiego systemu zdrowia, w którym zostałaby osiągnięta
równowaga między ilością środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia
a liczbą i zakresem świadczeń, jakie można za te środki zagwarantować
społeczeństwu. Poszukując optymalnych rozwiązań w zakresie finansowania
świadczeń, w wielu systemach ochrony zdrowia stosuje się rozwiązania mieszane, w
nadziei na ograniczenie ich wad i wzmocnienie zalet49.
Jednak państwa polskiego w dużym stopniu nie stać na finansowanie
bezpłatnego dostępu do usług zdrowotnych wszystkim chorym na choroby
reumatyczne. Spora część usług zdrowotnych jest więc finansowana częściowo przez
społeczeństwo. Podjęty powinien być zatem dialog publiczny dotyczący społecznych
oczekiwań z oferowanymi rozwiązaniami finansowymi i organizacyjnymi państwa.
Takiego dialogu jednak nie podejmuje się pomimo starań środowisk pacjenckich.
Warto dodać, że z symulacji wykonanej przez Zespół do przygotowania raportu
„Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”50 wynika, że do roku 2050
dysproporcja pomiędzy wysokością przychodów i wydatków w ochronie
zdrowia będzie stale rosła. Pogłębianie się tego deficytu spowodowane jest różnymi
czynnikami, do których zaliczyć należy: zmiany demograficzne oraz gospodarcze.

49

S. Simoens, A. Giuffrida, The impact of physician payment methods on raising the efficiency of the healthcare
system: an international comparison, „Appl Health Econ Health Policy”, 2004/3(1), s. 39–46
50
Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Zielona Księga II, wersja trzecia, Warszawa 2008,
http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/Zielona%20Ksiega%20II.pdf [03.02.2014]
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Społeczeństwo polskie starzeje się, co powoduje stały wzrost wydatków na opiekę
zdrowotną, jak i niekorzystne zmiany na rynku pracy. Zidentyfikowano więc problem
deficytu środków finansowych na opiekę zdrowotną. Jednakże w Raporcie „Zielona
Księga” sformułowano wniosek, że zwiększenie wymiaru składki ubezpieczenia
zdrowotnego pomogłoby rozwiązać ten problem. Założenie takie jest sprzeczne z
ustaleniami ekonomistów, którzy zajmują się makroekonomią zdrowia i którzy są
zdania, że projektując reformy systemu ochrony zdrowia należy sukcesywnie
planować wzrost środków publicznych na opiekę zdrowotną. P. Jończyk wskazuje, że
wzrost poziomu finansowania z budżetu państwa, lub też z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego, powinien być podstawą reform systemu ochrony zdrowia w
Polsce. Co prawda, autorzy Raportu „Zielona Księga” zastrzegli, że wzrost składki na
ubezpieczenie zdrowotne jest możliwy w warunkach wzrostu gospodarczego, ale
bronią oni koncepcji, że w obszarze źródeł finansowania istotne centra przychodów
stanowią: składki i środki indywidualne ludności. Budzi to duży niepokój.

2.2.3. Wnioski końcowe


Spadek środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia przy
obecnym stanie zaspokojenia potrzeb np. w zakresie finansowania opieki
reumatologicznej w Polsce byłby niebezpieczny.



Oddzielnie koszty swoje optymalizują NFZ (koszty leczenia) i ZUS (społeczne
koszty leczenia – często leczenia nieefektywnego lub późnego). Obie instytucje
starają się poszukiwać oszczędności i – jak wynika z przeprowadzonej analizy
wydatków – w coraz większym stopniu koszty leczenia przerzucane są na barki
chorych.

2.3. Konkluzje do rozdziału drugiego


Konieczny jest wzrost środków publicznych przeznaczonych na ochronę
zdrowia, w tym na finansowanie opieki reumatologicznej w Polsce.

 Jednakże jednocześnie warto pokreślić, że samo zwiększenie nakładów
finansowych nie jest warunkiem wystarczającym do tego, aby usprawnić
model finansowania opieki reumatologicznej w Polsce. Tego, czego
najbardziej brakuje, to dobrej organizacji systemu ochrony zdrowia, koordynacji
i współpracy między podmiotami podejmującymi decyzje finansowe, czy
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odpowiedzialnymi za zarządzanie. Skutkuje to tym, że środki nie są wydawane
optymalnie i brak jest transparentności w przepływie środków finansowych.

 Brak jest długoterminowych planów o kierunkach wydatkowania środków
finansowych

według:

rodzajów

chorób,

rodzajów

działań,

grup

świadczeniodawców, które uwzględniałyby problematykę skuteczności terapii.
Zapomina

się,

że

efektywne

leczenie

przekłada

się

na warunki

ekonomiczne, gdyż w gospodarce może pozostać znacząca suma pieniędzy,
które przy skutecznym leczeniu nie zostaną przeznaczone np. na renty czy
zasiłki. Opłaca się więc leczyć skutecznie!


Konieczne jest opracowanie strategii polityki informacyjno-promocyjnej
dotyczącej: finansowania i dostępności do poszczególnych świadczeń
zdrowotnych, leków i jakości udzielanych usług, praw pacjenta oraz aktywne
wdrożenie działań takiej strategii.



Ważne jest wprowadzenie transparentnego systemu wydatkowania środków
finansowych, rejestracji i refundacji skutecznego i bezpiecznego leczenia.

83

ROZDZIAŁ 3
Efektywność opieki reumatologicznej w Polsce
Treści rozdziału skupione zostały wokół problematyki efektywności leczenia chorób
układowych tkanki łącznej, która przekłada się na jakość życia z chorobą. Pierwszy
(3.1.) blok rozważań dotyczy międzynarodowych standardów leczenia chorób
reumatycznych i ich wdrażania w Polsce. W części tej (3.1.1.) pokrótce
scharakteryzowano międzynarodowe standardy leczenia chorób reumatycznych, a
następnie

(3.1.2.)

międzynarodowymi

omówiono
rekomendacjami

najważniejsze
a

polską

niezgodności
praktyką

pomiędzy

leczenia

chorób

reumatologicznych. W kolejnej części rozdziału (3.2.) przedstawiono zidentyfikowane
przyczyny

barier

wdrażania

standardów

w

polskiej

praktyce

postępowania

terapeutycznego w chorobach reumatologicznych, do których zaliczono: (3.2.1.) późną
diagnostykę oraz (3.2.2. )specyfikę organizacji leczenia. Trzeci (3.3.) blok rozważań
obejmuje zagadnienie jakości życia pacjentów, gdyż aby mówić o efektywnej terapii,
nie można poprzestać jedynie na diagnozie i doborze leczenia. W chorobach
przewlekłych niezwykle istotne jest także uwzględnienie kryterium jakości życia
pacjenta i jego indywidualnej percepcji choroby. Dlatego też w tej części podjęta
została problematyka (3.2.1.) jakości życia oraz (3.2.2.) kosztów psychologicznych w
chorobach reumatycznych. W związku z tym, że koszty psychologiczne są tym
wyższe, im bardziej jednostka czuje się wykluczona z życia społecznego, w tej części
rozdziału opisano także (3.2.3.) kwestię niepełnosprawności i jej wpływu na aktywność
zawodową chorych.
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3.1. Międzynarodowe standardy leczenia chorób reumatycznych a

polska rzeczywistość

3.1.1. Międzynarodowe standardy leczenia chorób reumatycznych –
krótka charakterystyka

A. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
W 2010 roku American College of Rheumatology (ACR) i European League
Against Rheumatism (EULAR) zaktualizowały kryteria diagnostyczne i zalecenia
terapeutyczne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów z 1987 roku.
Podkreślono, że RZS jest chorobą autoimmunologiczną, którą cechuje wysoką
zachorowalność i wysokie koszty społeczno-ekonomiczne, dlatego tak ważne jest jej
wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie. W związku z aktualizacją kryteriów
diagnostycznych, w 2012 roku ACR opublikował zaktualizowane zalecenia dotyczące
leczenia w celu odzwierciedlenia nowych kryteriów klasyfikacji i różnicowania strategii
leczenia chorych z wczesnym RZS (czas trwania choroby <6 miesięcy)51.
Farmakologiczne możliwości leczenia RZS mogą być podzielone na dwie kategorie
leczenia: objawowego i zarządzania progresją choroby. Leczenie objawowe
ukierunkowane jest głównie na zmniejszenie bólu – szczególnie w zaostrzeniach
choroby – przy zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz
glikokortykosteroidów. Leki te nie mają żadnego wpływu na proces postępowania
choroby. Kortykosteroidy osłabiają reakcję zapalną, ale ich długotrwałe stosowanie
może powodować wiele działań niepożądanych52. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
oraz glikokortykosteroidy powinny być stosowane jako terapia wspomagająca leczenie
farmakologiczne, które zmniejsza progresję choroby. Leki modyfikujące przebieg
choroby i leczenie biologiczne spowalniają postęp choroby i mogą indukować remisję.

51

J. Singh, D. Furst, A. Bharati inni, 2012 update of the 2008 American College of Rheumatology
recommendations for the use of disease-modifying antirheumatic drugs and biologic agents in the treatment of
rheumatoid arthritis, “Arthritis Care Res (Hoboken)”, 2012;64, s. 625–639.
52
A. Schuna, Rheumatoid arthritis [w:] R. Talbert, J. DiPiro, G. Matzke, L. Posey, B. Wells, G. Yee (red.),
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 8th ed. New York, McGraw-Hill; NY 2011.
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Do najpowszechniej stosowanych leków modyfikujących przebieg choroby należą:
metotreksat,

leflunomid,

sulfasalazyna

oraz

hydroksychlorochina.

Leczenie

biologiczne może: naśladować funkcje prawidłowych białek ludzkich, wpływać na
interakcje między biologicznie czynnymi cząsteczkami, czy też na receptory
komórkowe. Warto też podkreślić, że skuteczność leczenia zwiększa odpowiednio
dobrana i systematyczna rehabilitacja. Leczenie RZS jest wielokierunkowe i powinno
obejmować:

farmakoterapię,

kinezyterapię,

fizjoterapię,

terapię

zajęciową,

psychoterapię i edukację pacjenta.

B. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
W 2010 roku European League Against Rheumatism (EULAR) dokonała
również aktualizacji zaleceń terapeutycznych dotyczących leczenia zesztywniającego
zapalanie stawów kręgosłupa. Wskazano, że podstawowym celem leczenia pacjenta
z ZZSK jest maksymalizacja długoterminowego poczucia jakości życia. Należy więc
efektywnie kontrolować objawy choroby, aby zapobiegać postępującemu uszkodzeniu
stawów. Podkreślono, że optymalne leczenie pacjentów dotkniętych tym schorzeniem
wymaga połączenia metod niefarmakologicznych i farmakologicznych. Podstawą
niefarmakologicznego leczenia pacjentów z ZZSK powinny być: psychoedukacja i
regularne ćwiczenia (fizjoterapia). EULAR podkreślił ważną rolę stowarzyszeń
pacjentów i grup samopomocowych w zakresie organizowania zajęć ruchowych. W
ramach

leczenia

farmakologicznego

stwierdzono,

że

niesteroidowe

leki

przeciwzapalne zaleca się w leczeniu pierwszego rzutu choroby z dużym bólem i
sztywnością. Wskazano także, że w sytuacjach bólu i sztywnienia można wprowadzić
do leczenia zastrzyki z kortykosteroidami skierowane lokalnie w konkretne miejsce
mięśniowo-szkieletowe. EULAR stwierdził, że leczenie inhibitorami TNF powinno być
stosowane

u

każdego

pacjenta

z

wysoką

aktywnością

choroby

pomimo

konsekwentnego stosowania konwencjonalnych metod leczenia zgodnych z
zaleceniami The Assessment of SpondyloArthritis International Society53 (ASAS).
Podkreślono, że nie ma dowodów medycznych na poparcie tezy o obowiązku

The Assessment of SpondyloArthritis – international Society (ASAS) handbook: a guide to assess
spondyloarthritis – http://www.asas-group.org/education.php?id=01 [07.02.2014]
53
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stosowanie leków modyfikujących przebieg choroby (metotreksat, sulfasalazyna)
przed terapią biologiczną lub w jej trakcie. Dodano także, że nie ma dowodów
medycznych na poparcie użycia czynników biologicznych innych niż inhibitory TNF w
leczeniu ZZSK. Zapisano, że zmiana pierwszego blokera TNF na inny może być
korzystne zwłaszcza u pacjentów z zanikiem reakcji na pierwszy podawany lek.
Stwierdzono, że nie ma danych potwierdzających różnice w skuteczności
poszczególnych inhibitorów TNF w leczeniu objawów osiowych, stawowych i
dotyczących przyczepów ścięgnistych, natomiast w przypadku nieswoistego zapalenia
jelit warto uwzględnić różnice w skuteczności wobec objawów ze strony przewodu
pokarmowego. W opisie zaleceń zwraca się także uwagę na fakt, że choroba ta musi
być leczona w sposób wielodyscyplinarny, a leczenie koordynowane powinno być
przez reumatologa.

C. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)
Zalecenia dotyczące prowadzenia terapii łuszczycowego zapalenia skóry
zmieniały się dynamicznie w ciągu ostatnich lat. Obserwacje, że cytokiny prozapalne
mogą odgrywać ważną rolę patogenetyczną, doprowadziły do ewaluacji nowych
terapii, modyfikujących przebieg choroby. European League Against Rheumatism
(EULAR) zwróciło uwagę, że złożoność przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów i
względny

niedostatek

randomizowanych,

kontrolowanych

badań

klinicznych

powoduje, że trudno o precyzyjne dane odnośnie leczenia. Ostatnio zalecenia
dotyczące leczenia ŁZS zostały przedstawione przez Group for Research and
Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA)54. Zalecenia te są dość
wyczerpujące, kładą szczególny nacisk na choroby skóry i zapewniają przejrzysty
zestaw wytycznych do leczenia – szczególnie na jego początku. Warto podkreślić, że
skuteczności

syntetycznych

leków

modyfikujących

przebieg

choroby

i

rola

glukokortykoidów w ŁZS pozostaje nadal przedmiotem dyskusji, tak samo jak terapia
skojarzona np. syntetycznymi i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby.
Co więcej EULAR zauważa, że nawet ocena aktywności choroby w przypadku ŁZS

C. Ritchlin, A. Kavanaugh, D. Gladman i inni, Treatment recommendations for psoriatic arthritis, “Ann Rheum
Dis” 2009;68, s. 1387–1394.
54
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jest utrudniona, ponieważ kryteria stosowane w badaniach klinicznych są w większości
"zapożyczane" od kryteriów dla RZA. Wytyczne EULAR obejmują stosowanie 55:


niesteroidowych leków przeciwzapalnych do łagodzenia objawów choroby,



leczenia syntetycznego – podkreśla się wagę wyboru odpowiedniego leku, co ze
względu na ograniczone dane badawcze jest skomplikowane; EULAR zauważa,
że wybór syntetycznego leku modyfikującego przebieg choroby i jego dawka
powinien być uzależniony od występujących klinicznych symptomów łuszczycy,



glikokortykosteroidów – lokalnie i ogólnoustrojowo,



inhibitorów TNF.

Warto dodać, że EULAR zwrócił uwagę, że również inne czynniki biologiczne zostały
ocenione w łuszczycowym zapaleniem stawów (ustekinumab, rytuksymab, abatacept,
tocilizumab), ale obecnie dysponujemy zbyt małą liczbą danych do rozważenia
rekomendowania stosowania tych leków. EULAR zaleca, aby lista czynników
biologicznych była regularnie aktualizowana.

D. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)
Diagnoza i leczenie MIZS nie jest kwestia prostą. Warto dodać, że termin
„młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów” (ang. Juvenile Idiopathic Arthritis – JIA)
zastąpił określenie „młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów” stosowane przez
European League Against Rheumatism (EULAR) oraz „młodzieńcze reumatoidalne
zapalenie stawów”, które stosowało The American College of Rheumatology (ACR).
Wszystkie te organizacje określiły własne kryteria diagnostyczne MIZS. Analizy
pokazują, że najczęściej przy badaniach klinicznych wybierane są kryteria
diagnostyczne opracowane przez The International League Against Rheumatism
(ILAR)56. Najogólniej rzecz ujmując, według kryteriów przyjętych przez ILAR – MIZS
dotyczy zapalenia stawów, które rozpoczęło się przed 16. rokiem życia i trwało co

55

Więcej w: L. Gossec, J.Smolen, C. Gaujoux-Viala i inni, Recommendations European League Against

Rheumatism recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies, “Ann
Rheum Dis” 2012;71, s. 4-12.
A. Ravelli, A. Martini, Early predictors of outcome in juvenile idiopathic arthritis, “Clin Exp Rheumatol” 2003;
21 (Suppl. 31), s. 89-93.
56
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najmniej sześć tygodni. MIZS charakteryzuje zróżnicowany obraz kliniczny. Podkreśla
się, że MIZS stanowi cały szereg podjednostek, wywołanych przez różne czynniki
immunogenetyczne, co wyraża się niejednorodnością przebiegu klinicznego tej
choroby. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów występuje więc pod kilkoma
postaciami, które mają różny przebieg i – przypuszczalnie – patogenezę57. W związku
z tym, plan postępowania terapeutycznego powinien być indywidualnie konstruowany
dla każdego chorego i musi uwzględniać zarówno leczenie farmakologiczne, jak i
szeroko pojętą rehabilitację – leczniczą, psychologiczną i społeczno-zawodową, a
czasem nawet leczenie operacyjne. Leczenie dziecka chorego na MIZS jest
wieloletnie, wielokierunkowe i powinno być prowadzone systematycznie, przy
współpracy

zespołu

różnych

specjalistów,

a

koordynowane

przez pediatrę

reumatologa. Warto nadmienić, że istotne jest częste wykonywanie badań kontrolnych
np. u dzieci otrzymujących cytostatyki badanie morfologiczne krwi i aminotransferazy
należy kontrolować co 2-4 tygodnie, a poziom immunoglobulin nie rzadziej niż co 3
miesiące.

E. Toczeń rumieniowaty układowy (TRU)
European League Against Rheumatism (EULAR) w 2007 roku ogłosiła
rekomendację

dla

leczenia

tocznia58.

Podkreślono,

że

leczenie

tocznia

rumieniowatego układowego często zależy od nasilenia objawów choroby59, choć
obecnie przyjmuje się, że hydroksychlorochina może odgrywać kluczową rolę w
długoterminowym leczeniu u wszystkich chorych na TRU.
W przypadku pacjentów z TRU bez poważnych objawów narządowych –
glikokortykosteroidy i środki przeciwmalaryczne mogą być wystarczające. Do leczenia
można

krótkotrwale

włączyć

niesteroidowe

leki

przeciwzapalne.

Leki

immunosupresyjne (np. azatiopryna, mykofenolan mofetylu, metotreksat) należy

W. Brühl (red.), Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów [w:] Tegoż, Zarys Reumatologii, Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1996, s. 13.
58
G. Bertsias, J. P.Ioannidis, J. Boletis i inni, EULAR recommendations for the management of systemic lupus
erythematosus. Report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies
Including Therapeutics, ”Ann Rheum Dis”, Feb 2008;67(2), s. 195-205.
59
B. H. Hahn, Management of Systemic Lupus Erythematosus [w:]: E. D. Harris i inni (eds.) Kelley's Textbook of
Rheumatology. 7th ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders; 2005, s. 1225-1247.
57
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rozważać w sytuacji, gdy powyższa terapia okazuje się nieskuteczna lub też w sytuacji,
gdy dawka sterydów nie może być zredukowana do poziomu dla długotrwałego
użytkowania60. W 2009 roku American College of Rheumatology (ACR) opracowało
Zestaw Wskaźników Jakości w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego. W
raporcie końcowym panel ekspertów wyróżnił kilka obszarów kluczowych wraz ze
standardami postępowania na różnych etapach kontaktu z Pacjentem. Obszary te
obejmują:


diagnozę,



ogólne strategie prewencyjne (np. szczepienia, unikanie słońca, doradztwo
psychologiczne, badania kontrolne),



profilaktykę i leczenie osteoporozy,



monitorowania leczenia oraz toksyczności leków,



monitorowanie pracy nerek,



monitorowanie zdrowia reprodukcyjnego (ze względu na dużą liczbę zachorowań
wśród kobiet w wieku rozrodczym).
Zgodnie z zaleceniami, w związku z wieloukładowym charakterem tocznia

rumieniowatego układowego, w proces leczenia na różnych etapach należy
angażować określonych ekspertów, w zależności od zajętego układu / narządu. Wśród
lekarzy leczących toczeń rumieniowaty układowy mogą być konieczni: reumatolog,
immunolog, neurolog, pulmonolog, kardiolog, gastroenterolog, nefrolog, dermatolog,
hematolog, ginekolog.

***
Jak widać z przedstawionych powyżej opisów wyraźnie wyłania się wniosek, że
leczenie chorób reumatycznych powinno mieć charakter interdyscyplinarny,
kierowany przez reumatologa. W gronie specjalistów zajmujących się leczeniem
pacjentów reumatologicznych powinni – zgodnie z międzynarodowymi standardami –
znaleźć się oprócz reumatologów – między innymi: lekarz rehabilitacji, neurolog,

60

M. Mosca, C. Tani, M. Aringer i inni, European League Against Rheumatism recommendations for monitoring
patients with systemic lupus erythematosus in clinical practice and in observational studies. Ann Rheum Dis. Jul
2010;69(7), s. 1269-1274.
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psycholog, pracownik socjalny, lekarz ortopeda, lekarz pierwszego kontaktu,
pielęgniarka specjalistyczna, rehabilitant, dietetyk, farmaceuta, czy specjalista terapii
zajęciowej. Praca zespołu specjalistów jest przyjętym rozwiązaniem i preferowanym
modelem opieki nad pacjentami z chorobami reumatologicznymi w wielu krajach
europejskich, rekomendowanym przez standardy postępowania i wytyczne. W Polsce
zespoły specjalistyczne funkcjonują jedynie w nielicznych wyspecjalizowanych
ośrodkach szpitalnych i nie są powszechnym modelem opieki. Taki model pracy
zespołowej nie jest dostępny w Instytucie Reumatologii, wiodącej naukowej jednostce
nadzorującej opiekę reumatologiczną w Polsce. Należy wprowadzić model opieki
koordynowanej

nad

pacjentami

reumatologicznymi,

realizowanej

przez

współpracujące zespoły specjalistów. W skład zespołu opieki nad pacjentami
reumatologicznymi należy włączyć lekarza POZ. Skuteczność leczenia realizowanego
przez współpracujące zespoły specjalistów byłaby wyższa i taka organizacja opieki
przyczyniłaby się do poprawy skuteczności i jakości leczenia reumatologicznego.
Warto

też

reumatycznych

podkreślić,

że

podkreśla się

we

wskaźnikach

jakości

leczenia

chorób

rolę wczesnej diagnozy oraz stosowania

właściwych procedur leczniczych (dostosowanych do indywidualnych potrzeb
chorego). Istotnym wskazaniem jest to, że leczenie powinno być intensyfikowane lub
zmieniane na podstawie ścisłej kontroli aktywności choroby, podczas częstych wizyt
kontrolnych. Wizyty kontrolne powinny się odbywać średnio co 1–3 miesiące do czasu
uzyskania remisji, następnie co 3–4 miesiące, jeśli jest ona stabilna.
W Polsce niestety – pomimo oficjalnych deklaracji – występują trudności w
zakresie wdrażania międzynarodowych standardów leczenia chorób zapalnych tkanki
łącznej. Warto dodać, że rekomendacje dotyczące leczenia zapalnych chorób tkanki
łącznej w Polsce są w pewnych punktach niezgodne z zaleceniami Europejskiej Ligi
do Walki z Reumatyzmem (EULAR), towarzystw naukowych czy wytycznymi
Konsultanta Krajowego. Poniżej wskazano na najważniejsze niezgodności z
omówionymi rekomendacjami w kontekście leczenia biologicznego, które jest – jak już
wcześniej wykazano – w niewystarczającym zakresie dostępne dla polskich
pacjentów.
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3.1.2.

Najważniejsze

niezgodności

pomiędzy

międzynarodowymi

rekomendacjami a praktyką leczenia chorób reumatycznych w Polsce61
Przy leczeniu biologicznym pacjentów z RZS zakłada się wymóg zmniejszenia
się wartości DAS2862 o kolejne 1,2 pkt. w trakcie prowadzonego leczenia, w celu
uzasadnienia jego kontynuacji. Ten narzucony administracyjnie zapis powoduje, że
chorzy na RZS mogą być wyłączani z programu pomimo ewidentnie dobrej oceny jego
skuteczności klinicznej i klinicznego uzasadnienia dla kontynuacji leczenia powyżej
sześciu miesięcy trwania remisji. Sztywne kryterium skuteczności terapii – 1,2 pkt.
DAS28 kłóci się z międzynarodowymi zaleceniami określającymi zakres skuteczności
od 0,6 do 1,2 pkt. W tym trybie pacjenci, u których odstawiono leczenie, wracają do
programu po miesiącu. Co więcej, funkcjonuje zapis, który automatycznie wyklucza
chorych z programów lekowych po sześciu miesiącach od uzyskania remisji bez
uwzględnieniu opinii reumatologa prowadzącego.
Pośród innych niezgodności związanych z leczeniem biologicznym RZS oraz
MIZS należy wskazać na:


brak opcji leczenia jakimkolwiek lekiem biologicznym w przypadku nieskuteczności
oraz działań niepożądanych po rytuksymabie,



nieuzasadniony zapis o możliwości zastosowania u jednego pacjenta maksymalnie
trzech leków biologicznych w sytuacji kiedy możliwości wyboru leków zwiększają
się,



brak zapisu umożliwiającego zastosowania inhibitora TNF alfa w III linii leczenia,



brak możliwości leczenia adalimumabem od 4. roku życia i etanerceptem od 2. roku
życia dzieci z MIZS zgodnie z rejestracją leków z 2011.

61

Opracowano na podstawie: Raport. Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych w Polsce, Polskie
Towarzystwo Reumatologiczne, Warszawa 2013, s. 3-4.
62
Skala DAS28 (Disease Activity Score – Wskaźnik Aktywności Choroby) – jest to międzynarodowa skala
oceniająca aktywność stanu zapalnego w stawach. Warto podkreślić, że Europejska Liga ds. Zwalczania
Reumatyzmu traktuje DAS28 jako narzędzie do oceny aktywności choroby dla lekarza przy udziale pacjenta,
dlatego że elementem DAS28 jest VAS (VAS - Visual Analogue Scale) czyli analogowa, wizualna skala oceny
bólu. To właśnie pacjent wskazuje nasilenie bólu od 0 – zupełny brak bólu do 10 – najsilniejszy wyobrażalny ból.
Skala VAS jest traktowana jako wiarygodne narzędzie, które umożliwia określenie nasilenia bólu, o ile jest
systematycznie stosowana.
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Jeśli chodzi zaś o leczenie pacjentów z ZZSK oraz pacjentów z osiową postacią
ŁZS63, za bezpodstawny należy uznać zapis dotyczący konieczności stosowania
dwóch niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przed zakwalifikowaniem do
leczenia biologicznego. Każdy z tych leków ma być podawany przez co najmniej trzy
miesiące, co zmusza lekarza do utrzymywania nieskutecznej terapii minimum przez
pół roku!

Z doświadczeń Pacjentów:
„Branie leków, które nie działają po to, żeby udowodnić, że nie działają,
jest bez sensu, ale jest to jedyna droga, by ewentualnie wrócić do programu
leczenia biologicznego.” (mężczyzna, 39 lat, ZZSK, woj. mazowieckie)

Niezrozumiały jest też zapis potwierdzający aktywność choroby dwukrotnie w
odstępie aż 12 tygodni. Bardzo niepokojący jest też fakt braku możliwości kwalifikacji
pacjentów spełniających kryteria osiowego ZZSK wg ASAS (Assessment In
Ankylosing Spondylatis International Society)64. Kolejny niezrozumiały zapis dotyczy

W postaci osiowej ŁZS dochodzi do asymetrycznego zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych i stawów
kręgosłupa. Typowe jest też występowanie grubych i asymetrycznych syndesmofitów, czyli mostów kostnych,
które łączą sąsiadujące ze sobą kręgi i powodują przez to zesztywnienie kręgosłupa.
64
Nowością w aktualnych rekomendacjach ASAS nt. leczenia biologicznego jest to, że obejmują one nie tylko
ZZSK zdefiniowane kryteriami nowojorskimi (wymagana m.in. obecność zmian zapalnych w stawach krzyżowobiodrowych w badaniu RTG), ale także pacjentów z osiową postacią SpA zapalnych. Rozpoznanie SpA osiowej
wymaga spełnienia kryteriów klasyfikacyjnych ASAS z 2009 r., w których nie jest wymagane uwidocznienie
zmian zapalnych w stawach krzyżowo-biodrowych w RTG – dopuszczają one także wynik badania rezonansu
magnetycznego (MR). Kryteria klasyfikacyjne SpA osiowych odbiegają znacznie od kryteriów nowojorskich
ZZSK a badania obrazowe są tylko jedną z różnic. Rekomendowanie leczenia biologicznego pacjentom nie
spełniającym jeszcze pełnych kryteriów ZZSK tylko SpA osiowej wynika z faktu, że bardzo często ta ostatnia jest
początkowym etapem ZZSK, a leczenie na tak wczesnym etapie daję większe szansę na uzyskanie poprawy.
Obowiązujący program terapeutyczny pozwala na kwalifikacje pacjentów z ZZSK rozpoznanym na podstawie
kryteriów nowojorskich ale jednocześnie dopuszczalne jest zobrazowanie zmian zapalnych w stawach krzyżowobiodrowych tylko w badaniu MR lub TK a nie koniecznie w RTG. W jednym z badań wykazano, że leczenie
infliksimabem pacjentów z zapaleniem stawów krzyżowo-biodrowych stwierdzonym w MR oraz maksymalnie 3letnim wywiadem zapalnego bólu krzyża daje 50% odsetek remisji w 16 tygodniu terapii. Ponadto stopień
kontynuacji leczenia inhibitorami TNF alfa powyżej roku jest większy u pacjentów z ZZSK niż u chorych z RZS
(dane z norweskiego rejestru NOR-DMARD) a skuteczność kliniczna może utrzymywać się przez wiele lat.
Definicja aktywnej choroby pozwalającej na rozpoczęcie leczenia biologicznego pozostała nie zmieniona tzn.
wskaźnik BASDAI ≥4 stwierdzony dwukrotnie w odstępie co najmniej 4 tygodni – wymagana jest też pozytywna
opinia lekarza eksperta. W rekomendacjach ASAS nie jest wymagana dodatkowo ocena bólu kręgosłupa na skali
63
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wyłączania pacjentów z programu lekowego w przypadku kiedy wskaźnik aktywności
Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (BASDAI) utrzymuje się poniżej 3
pkt. przez sześć miesięcy. Warto także wskazać, że w Polsce dla pacjentów z ZZSK
oraz osiową postacią ŁZS brak jest możliwości leczenia sekwencyjnego (czyli
zastosowania kolejnych inhibitorów TNF alfa) w przypadku nieskuteczności
pierwszego.
W przypadku obwodowej postaci ŁZS65 za bezpodstawny uznać należy wymóg
nieskuteczności sulfazalazyny w dawce nie mniejszej niż 3g/doba przed kwalifikacją
do leczenia biologicznego. W trakcie trwania leczenia biologicznego kryteria poprawy
klinicznej oceniane są na podstawie składowych wskaźnika PsARC (Psoriatic Arthritis
Response Criteria), które w Polsce – na co zwraca uwagę M. Stajszczyk66 – są
niezgodne z oryginalnymi kryteriami dla tego wskaźnika. Co gorsza, według polskich
kryteriów, w przypadku utrzymywania się przez sześć miesięcy poprawy >50% każdej
z czterech składowych PsARC należy zakończyć leczenie. Kryteria ustala się
biurokratycznie, bez uwzględniania opinii lekarzy, a taka definicja remisji w ŁZS
występuje jedynie w Polsce i została stworzona na potrzeby programu lekowego.
Warto podkreślić, że pacjenci z dominującymi objawami dactylitis (zapalenie palców)
oraz enthesitis (zapalenie przyczepów ścięgnistych) w ogóle nie mogą być
kwalifikowani do programu. Z innych niezgodności wymagający interwencji jest też
brak refundacji leflunomidu (pomimo, że lek posiada rejestrację) w przypadku ŁZS.
W przypadku tocznia w Polsce nie jest dostępny program lekowy, a wykrywanie
TRU jest z reguły późne. Często chorzy przez lata leczeni są np. z powodu zaburzeń
serca czy nerek, zanim zostanie wykryty u nich toczeń rumieniowaty układowy.
Podkreślić należy, że wczesne wykrycie tej choroby ma kluczowe znaczenie. Co
więcej, według danych American College of Rheumatology (ACR) i European League

VAS – taki zapis jest w programie ZZSK oraz projekcie programu ŁZS (postać osiowa) i wywodzi się on z
rekomendacji brytyjskich NICE z 2008 r. (National Institute for Health and Clinical Excellence). Rekomendacje
NICE nie zakładają natomiast pozytywnej opinii drugiego lekarza eksperta.
65
Postać ŁZS z dominującym zajęciem stawów obwodowych (kolana, biodra, stawy skokowe, stawy obręczy
barkowej, łokcie, nadgarstki). Rozpoznanie obwodowej postaci łuszczycowego zapalenia stawów powinno być
oparte na kryteriach CASPAR (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis). Wskazane jest, aby rozpoznanie
łuszczycy zostało potwierdzone przez dermatologa.
66
M.
Stajszczyk,
Raport.
Leczenie
biologiczne
w
chorobach
reumatycznych,
2013,
http://www.reumatologia.ptr.net.pl/?raport-leczenie-biologiczne-w-chorobach-reumatycznych-2013,123
[28.02.2014]

94

Against Rheumatism (EULAR), stwierdzono wysoką efektywność agresywnego
leczenia tocznia na jego wczesnym etapie, co w Polsce jest rzadkością.

Z doświadczeń Pacjentów
Gdy diagnozowano u mnie toczeń i trafiłam po raz kolejny do
szpitala z podejrzeniem tocznia, lekarz objaśnił, że nie przepisze mi
leczenia bo - cytuję - "zostawię sobie agresywne leki, jak pani będzie
w gorszym stanie...", na mój protest włączono do leczenia metypred,
a na wypisie zaznaczono, że na wyraźne życzenie pacjentki wydano
receptę na leki... (kobieta, 33 lata, TRU, woj. mazowieckie)

Dodatkowo należy wskazać, że w polskich standardach leczenia biologicznego
brak

jest

zapisów

umożliwiających

stopniowe

zmniejszanie

dawek

leków

biologicznych, które pozwoliłoby na dostosowanie programu do potrzeb pacjentów.
Taka procedura zmniejszyłaby też koszty, jakie ponosi płatnik i umożliwiłaby dłuższą
remisję. Brakuje możliwości wydłużenia stosowania leczenia biologicznego w
mniejszej dawce czy zwiększania odstępów między kolejnymi dawkami przez okres
dłuższy niż pół roku okresu remisji. Decyzja o odstawieniu leku powinna być
podejmowana indywidualnie, a nie arbitralnie. Praktyką jest, że pacjenci są wyłączani
z programu lekowego w szczycie skutecznego efektu terapeutycznego, gdyż dochodzi
do wymuszonego programem odstawienia leku. Ostre kryteria wyłączania z leczenia
powodują, że pacjenci obawiają się dużej skuteczności leczenia, co jest niedorzeczne.

Z doświadczeń pacjentów
Boję się, że przyjmowanie leku biologicznego będzie miało zbyt dobre
skutki. Jeśli tylko objawy ustąpią, leczenie zostanie zabrane. (mężczyzna, 23
lata, ZZSK, woj. kujawsko-pomorskie)
Leczenie biologiczne jest okresowo przerywane po osiągnięciu remisji.
Po czterech tygodniach jest konieczność podjęcia leczenia na nowo z
powodu znacznego nasilenia dolegliwości bólowych. (mężczyzna, 44 lata,
ZZSK, woj. mazowieckie).
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W krajach europejskich po osiągnięciu remisji najczęściej podaje się skuteczny
lek jeszcze przez rok do dwóch lat. Co więcej, w wielu krajach nie ma kryteriów
wyznaczających konieczność zaprzestania leczenia, zgodnie z zasadą, że zapalne
choroby tkanki łącznej są chorobami przewlekłymi i wymagają przewlekłego leczenia.

3.1.3. Wnioski końcowe


Rozbieżności między zaleceniami terapeutycznymi a praktyką kliniczną w
zakresie wczesnego rozpoznania, monitorowania leczenia i całościowej opieki
wynikają z braku wdrażania – przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie
opieką reumatologiczną w Polsce –

zasad leczenia z zakresu organizacji

ochrony zdrowia zgodnych z międzynarodowymi standardami postępowania.


Działanie niezgodne ze standardami leczenia obniża skuteczność leczenia, a
często u specjalistów wywołuje poczucie konfliktu między obowiązkiem
wynikającym z ustawy o zawodzie lekarza i praw pacjenta a niemożnością
dotrzymania tego standardu w praktyce z powodu regulacji narzucanych przez
płatnika.

3.2. Zidentyfikowane przyczyny problemów w zakresie wdrażania
międzynarodowych standardów do polskiej praktyki

w leczeniu

chorób reumatologicznych w Polsce w opinii Pacjentów

3.2.1. Późna diagnostyka
We wszystkich omówionych wyżej zaleceniach postępowania terapeutycznego
pojawia się zagadnienie wczesnego wykrywania choroby. Aby leczenie było skuteczne
należy rozpoczynać je możliwe najwcześniej, gdyż w innym wypadku pozostaje mało
możliwości terapeutycznych, co z góry zakłada niską efektywności wdrożonego
leczenia.
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Dla potrzeb niniejszego Raportu zapytano Pacjentów: „Ile czasu minęło od
wystąpienia dolegliwości do właściwego rozpoznania choroby?”. Rozkład odpowiedzi
zestawia poniższy wykres.
Wykres.: Ile czasu minęło od wystąpienia dolegliwości do właściwego rozpoznania choroby?
Na wykresie przedstawiono liczbę poszczególnych wskazań.
trudno powiedzieć
CZAS OD WYSTĄPIENIA
5%
DOLEGLIWOŚCI DO WŁAŚCIWEGO
ROZPOZNANIA CHOROBY

odp. nieprecyzyjne
3%

do 3 miesięcy
13%

w trakcie
8%

do 3 miesięcy

4-6 miesięcy
13%

4-6 miesięcy
7 miesięcy do roku
powyżej roku mniej niż 2 lata
powyżej 2 lat
w trakcie

7 miesięcy do roku
13%

trudno powiedzieć
odp. nieprecyzyjne
powyżej 2 lat
43%

powyżej roku mniej niż
2 lata
2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zgromadzonych danych.

Wyniki są zatrważające. Ponad 43% ankietowanych musiało czekać na
właściwą diagnozę ponad dwa lata. Wiele z tych osób nawet zdecydowanie dłużej niż
dwa lata – 30 osób napisało, że postawienie diagnozy zajęło kilkanaście lat! Dużo było
też odpowiedzi z przedziału 6-9 lat.
Pacjenci skarżą się na dwa podstawowe czynniki wydłużające okres stawiania
diagnozy, które zostały omówione w Rozdziale 1 Raportu. Przypomnijmy - są to:
przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizyty u specjalistów i badania
specjalistyczne, ale także nikłe zaangażowanie POZ w diagnostykę, a nawet
niewiedza lekarzy pierwszego kontaktu.
Warto dodać, że objawy chorób układowych tkanki łącznej dzieli się na ogólne
i narządowe. Do ogólnych, tzw. mało specyficznych, należą: osłabienie, nawracające
gorączki, do objawów narządowych należą zaś na przykład bóle, ograniczenia
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ruchomości stawów, sztywność (w przypadku zajęcia narządu ruchu), obrzęk, wysypki,
zaczerwienienie skóry, zanik skóry, niewydolność nerek objawiająca się m.in.
białkomoczem. Lekarze pierwszego kontaktu powinni zostać przygotowani do
zwracania uwagi na niespecyficzne objawy i wczesne dostrzeganie objawów
narządowych. Część lekarzy nie jest przygotowana do tego zadania – o czym donosi
także EULAR. Zdarza się, że w programach studiów nie dokonuje się systematycznie
dostosowań treści kształcenia do zmieniających się – często dość dynamicznie –
standardów leczenia określonych jednostek chorobowych. Dotyczy to lekarzy
wszystkich

specjalności,

ale

szczególnie

lekarzy

pierwszego

kontaktu.

Przygotowanie zawodowe lekarzy jest niezwykle ważne – szczególnie w
kontekście szybkiej diagnostyki. Jak zwrócili uwagę ankietowani Pacjenci – oni
sami doświadczają na sobie luk w wiedzy lekarzy, co może skutkować opieszałością
lub nietrafnością podejmowanych decyzji.

Z doświadczeń Pacjentów:
„Zbyt mało jest dobrych fachowców – reumatologów znających się nie
tylko na RZS, ale także na chorobach tkanki łącznej, niechęć lekarzy do
szczegółowego informowania pacjenta, często wręcz traktowanie pacjenta
jak naciągacza lub hipochondryka” (kobieta, 54 lata, choroba
niezróżnicowana, woj. łódzkie)
„Lekarze nie chcą informować pacjentów na temat leków biologicznych,
jeśli się rozmawia czasem z pacjentami przed wizytą, którzy też czekają,
okazuje się, że duża liczba osób w ogóle o tych lekach nie słyszała, a jeśli
ktoś już wie, to rzadko sie zdarza, że od lekarza reumatologa, tylko raczej z
Internetu lub jeden pacjent od drugiego.” (kobieta, 32 lata, ZZSK, woj.
łódzkie)

Wszystkie wymienione w tym rozdziale problemy skutkują odsyłaniem do
kolejnych specjalistów (do których czas oczekiwania na wizytę jest bardzo długi). W
efekcie diagnoza często jest stawiana po wielu latach, w momencie, kiedy u wielu
chorych

dochodzi

już

do

nieodwracalnych

zmian

i

do

rozwoju

niepełnosprawności. Wdrażane wówczas leczenie – które mogłoby być skuteczne
na

wcześniejszym

etapie

choroby

–

nie

działa

albo

działa

w

stopniu

niewystarczającym, aby poprawić poczucie jakości życia Pacjenta.
98

3.2.2. Specyfika organizacji leczenia
Jak wynika z omówionych wyżej standardów leczenia, zaleca się, aby opiekę
medyczną nad Pacjentami z chorobami reumatycznymi nadzorował i prowadził
przede

wszystkim

reumatolog,

jednak

przy

czynnym

udziale

innych

specjalistów, w tym: lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów w
określonych dziedzinach (neurolog, ortopeda, dermatolog, nefrolog itd.) oraz osób z
personelu pomocniczego w ramach postępowania wielodyscyplinarnego. W Polsce nie
funkcjonuje międzydyscyplinarny zespół leczenia chorób reumatycznych, o czym była
już mowa.
Co więcej, jednym z istotniejszych problemów związanych z wdrażaniem
standardów w Polsce jest – w opinii Pacjentów – brak współpracy specjalistów z
lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarze POZ często nie mają
wiedzy na temat konieczności przyspieszonego trybu rozpoznawania chorób
reumatologicznych i kierowania pacjentów z podejrzeniem zmian zapalnych do
specjalistów w trybie pilnym. To w praktyce uniemożliwia stawianie rozpoznania w
okresie wyznaczonym standardami okna diagnostycznego i terapeutycznego. Jak już
wcześnie wykazano (por. Rozdział 1), trudność w dostępie do lekarza-reumatologa, a
tym samym świadczeń zdrowotnych, uniemożliwia szybką diagnostykę. Pacjent
zamiast być diagnozowany tuła się od lekarza pierwszego kontaktu do kolejnych
specjalistów, otrzymuje kolejne skierowania, rejestruje się na badania, oczekuje na ich
wykonanie, ponownie wraca do lekarza, który często potrzebuje zlecić dodatkowe
badania – wszystko to powoduje, że niekiedy proces diagnozowania trwa kilka lat.
Brak wczesnego rozpoznania, a potem zintegrowanego modelu opieki nad
pacjentami, powoduje liczne reperkusje zarówno organizacyjne, jak i finansowe.

Z doświadczeń Pacjentów:
„Brak komunikacji między lekarzem reumatologiem a lekarzem leczącym
schorzenie współistniejące.” (kobieta, 30 lat, MIZS, woj. podlaskie)
„Brak dostępu do lekarza publicznej służby zdrowia, brak czasu w
gabinecie na wyjaśnienie wątpliwości, planu leczenia itd. Mam wrażenie
przypadkowości” (kobieta, 39 lat, RZS, mazowieckie)
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„Problem stanowi konieczność leczenia się u specjalistów mimo
postawionej diagnozy i ustawionego leczenia, co blokuje dostęp innym i
robi kolejki.” (mężczyzna, 33 lat, ZZSK mazowieckie)

Warto nadmienić, że praktyka skoordynowanego, całościowego leczenia
pacjenta reumatologicznego była wdrażana w przeszłości przez Instytut Reumatologii
w Warszawie i w jej ramach było dostępne nawet poradnictwo zawodowe, rehabilitacja
czy opieka stomatologa. Obecnie taka forma opieki jest dla Pacjentów niedostępna. W
rozdziale pierwszym szerzej zostały scharakteryzowane bariery organizacyjne
związane z funkcjonowaniem: podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej (AOS), lecznictwa zamkniętego, stacjonarnych świadczeń
rehabilitacyjnych oraz programów lekowych w reumatologii. Sformułowany został tam
wniosek, że pacjenci z chorobami zapalnymi tkanki łącznej w Polsce narażeni są
głównie na bariery administracyjne i geograficzne. Prowadzi to do licznych absurdów.
Przykładowo: z jednej strony uświadamia się przewlekle chorego na zesztywniające
zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), że systematyczne, codzienne ćwiczenia są
jedną z podstawowych metod walki z niepełnosprawnością w jego chorobie, a z drugiej
– jedynym okresem kiedy nie ma możliwości regularnych ćwiczeń jest pobyt w wysoko
wyspecjalizowanej placówce szpitalnej.
Co więcej, nie ma możliwości wykonania prostych zabiegów, np. operacji
guzków reumatoidalnych podczas pobytu na oddziale ogólnym. Pacjent musi na
taki zabieg wrócić po min. 2 tygodniach od poprzedniej hospitalizacji. Przypomnijmy o czym była już mowa w Rozdziale 1 - że blisko połowa pacjentów dojeżdża z
odległego miejsca zamieszkania, a że są to pacjenci z ograniczeniami mobilności,
często wymagają transportu w asyście rodziny.
Trudnością

jest

także

leczenie

niereumatycznych

chorób

w

poradni

reumatologicznej - nawet typowe u Pacjentów powikłania gastroenterologiczne czy
kardiologiczne,

towarzyszące

leczeniu

reumatologicznemu,

muszą

być

kierowane do specjalistów poza ośrodkiem referencyjnym.
Nie są dostępne informacje dotyczące jakości i skuteczności usług udzielanych
przez

poszczególnych

świadczeniodawców

w

poszczególnych

jednostkach

chorobowych. Nie monitoruje się nawet skuteczności wysokokosztowych procedur
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związanych z podawaniem pacjentom terapii biologicznej. Brak monitorowania i
kontrolowania jakości i skuteczności świadczeń owocuje nieoptymalnym
wykorzystaniem istniejących ograniczonych zasobów. Dotyczy to nie tylko
reumatologii, ale wszystkich specjalności medycznych i jest główną przyczyną
przepaści jakościowej między polskim i europejskim systemem opieki zdrowotnej.
System gratyfikacji świadczeniodawców na wszystkich poziomach systemu ochrony
zdrowia w Polsce nie premiuje osiągania celów terapeutycznych. Płatnik płaci za
prostą realizację procedur. Nie ocenia on w żaden sposób skuteczności
podejmowanych przez świadczeniodawcę działań leczniczych. Pomija się procedury
wspomagające skuteczność leczenia w reumatologii, takie jak np. rehabilitacja, która
z pewnością zwiększyłaby skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych,
gdyby została włączona jako integralny element leczenia.
O skuteczność leczenia nie pyta świadczeniodawców płatnik, nie pyta dyrektor
placówki, nie pytają sami pacjenci, nie pyta nawet ZUS, który ponosi największe
konsekwencje finansowe braku monitorowania i usprawniania jakości i skuteczności
świadczeń w reumatologii.

3.2.3. Wnioski końcowe


Zalecenia międzynarodowe, dotyczące leczenia chorób reumatycznych,
rekomendują wczesne rozpoznanie i wczesne rozpoczęcie leczenia oraz ścisłe
monitorowanie leczenia w zalecanych przedziałach czasowych. Celem leczenia
jest remisja lub mała aktywność choroby, jeśli nie można uzyskać remisji. Im
wcześniej wdrożone jest skuteczne leczenie, tym większe są szanse na
osiągnięcie celu leczenia i poprawę rokowania. W Polsce międzynarodowe
normy nie są praktykowane.



Pacjenci nie dostrzegają wystarczających działań podejmowanych w celu
tworzenia zespołów specjalistycznych, które oferowałyby kompleksowe
leczenie pacjentów przewlekle chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej.
W dalszej perspektywie grozi to niską skutecznością leczenia, a nawet brakiem
skutecznego leczenia dla Pacjentów.



Brak możliwości zarządzania leczeniem przez lekarza prowadzącego i jego
indywidualizacji generuje większe koszty dla systemu i uniemożliwia uzyskanie
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optymalnej skuteczności leczenia biologicznego. W obecnych warunkach
lekarz ani pacjent nie mają większego wpływu na czas i na przebieg leczenia.

3.3. Jakość życia pacjentów z chorobami reumatycznymi
3.3.1. Pojęcie jakości życia
Pojęcie „jakość życia” doczekało się wielu definicji zarówno psychologicznych,
jak i socjologicznych czy medycznych. Celem Raportu nie jest systematyzacja
pojawiających się definicji, jednak aby podejmować temat jakości życia, należy
zarysować pewne ramy tego pojęcia. Zdaniem A. Bańki67 jakość życia to zagadnienie
wieloznaczne, a jego rozumienie ściśle wiąże się z indywidualną perspektywą i
percepcją podmiotową własnej sytuacji ogólnożyciowej. Warto podkreślić, że w
literaturze rozdziela się pojęcie jakości życia od tzw. poczucia jakości życia. Jakość
życia odnosi się do obiektywnego wymiaru np. stopnia zaspokojenia potrzeb, które
można wyskalować i oszacować zewnętrznie, czy są zaspokojone w stopniu niskim,
średnim, czy wysokim. Punktem wyjścia do formułowania wniosków na temat jakości
życia są zewnętrzne warunki. Natomiast poczucie jakości życia związane jest
subiektywnym ustosunkowaniem się jednostki do rzeczywistości. Istotny jest sposób,
w jaki jednostka interpretuje zdarzenie. Ocena własnego poczucia jakości życia
kształtowana jest przez pryzmat emocjonalnego bilansu zysków i strat.
W przypadku zmagania się z chorobą przewlekłą każdy pacjent stosuje
własne strategie radzenia sobie ze stresem związanym z diagnozą i
utrudnieniami dnia codziennego. Należy pamiętać, że w opinii lekarza opiekującego
się pacjentem ocena jego jakości życia może być wysoka, dla pacjenta zaś
subiektywne poczucie jakości życia może być dramatycznie niskie. Jeden pacjent
wysoko oceni własną jakość życia, dlatego że nie odczuwa dotkliwego bólu, inny może
nie radzić sobie emocjonalnie z koniecznością stałego przyjmowania leków i
ograniczeniem na przykład życia towarzyskiego. W takim ujęciu o jakości życia
decyduje indywidualny stopień zadowolenia z niego. Lekarz reumatolog powinien

A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy [w:] A.. Bańka, R. Derbis (red.),
Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, UAM, Poznań1994, s. 19-40.
67
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podejmować z pacjentem temat jego zadowolenia z życia i zwracać uwagę na
pojawiające się w wypowiedziach pacjenta rozbieżności między stanem pożądanym
przez pacjenta, jego potrzebami, a obecnym stanem zdrowia. Im większe rozbieżności
w ważnych sferach życia pacjenta między tym, czego on chce, potrzebuje, a tym co
może być zaspokojone, tym większe poczucie dyskomfortu i straty, co może
skutkować problemami natury psychologicznej. Warto dodać, że niskie poczucie
jakości życia może wynikać:
a. z odniesienia do przeszłości – straciłem to, co miałem np. sprawność
fizyczną, ładny wygląd, życie towarzyskie,
b. z odniesienia do przyszłości – nie mogę zrealizować swoich planów np.
posiadanie potomstwa,
c. z porównywania się z innymi np. nie mam tego, co oni, ich leczenie
wygląda inaczej, choroba ma inny przebieg,
d. z odwołania się do własnych przekonań – nie zasługuję na chorobę,
dlaczego to mnie spotyka.
Podkreślić należy, iż system wartości i przekonań poszczególnych pacjentów może
utrudniać bądź wspomagać proces przystosowania się do sytuacji choroby i
związanego z nią leczenia. Każda jednostka inaczej reaguje na kryzysy, które
pojawiają się w jej życiu. Chorobę przewlekłą niewątpliwie traktować należy jako
życiowy kryzys. Reakcje emocjonalne na niego mogą się znaczenie różnić, o czym
lekarz powinien pamiętać w kontakcie terapeutycznym z pacjentem.

3.3.2. Psychologiczne koszty chorób reumatycznych
Diagnoza choroby reumatycznej oraz życie z nią stanowią obciążenie
emocjonalne nie tylko dla osoby chorej, ale także dla jej całego otoczenia –
rodziców, współmałżonka, dzieci. Czynnikiem, który dodatkowe wzmaga zaburzenia
psychologiczne jest nieprzewidywalność choroby, które może skutkować poczuciem
ciągłego zagrożenia kolejnym rzutem, pogorszeniem się stanu zdrowia, wystąpieniem
przykrych skutków ubocznych zażywanych leków. I. Dobrucka-Janeczek oraz A.
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Jędryka-Góral68 zwracają uwagę, że „mówiąc o stresie u pacjenta z chorobą
reumatyczną, należy uwzględnić fakt, iż chory tkwi w mechanizmie błędnego koła: z
jednej strony stres może aktywować początek choroby lub jej zaostrzenie, z drugiej –
choroba jest źródłem stresu.” Zatrzymanie tego błędnego koła powinno być
przedmiotem starań psychologa, czy też psychiatry, którzy – jak jest pożądane –
współpracują z lekarzem reumatologiem. Do głównych czynników, które mają
negatywny wpływ na adaptację do przewlekłej choroby reumatologicznej, należą:
współwystępujące zespoły depresyjne i zaburzenia lękowe, długotrwały stres oraz
zaburzenia snu.
Co więcej, choroby reumatyczne często stają się przyczyną niepełnosprawności
fizycznej. Nakładają się wtedy dwa problemy: problem akceptacji przewlekłej choroby
oraz niepełnosprawności fizycznej, a często i znacznych deformacji ciała. Wszystko to
może skutkować znacznym obciążeniem emocjonalnym, które lekceważone może
stać się źródłem poważnych problemów psychologicznych.
Warto

jeszcze

podkreślić,

że

na

jakość

życia

pacjentów

rzutuje

występowanie dolegliwości bólowych.
Przypomnijmy – o czym była już mowa w Rozdziale 1 – że według Raportu Instytutu
Reumatologii i Narodowego Instytutu Zdrowia pt. „Nasze Zdrowie. Nasze
Dolegliwości”69 bóle reumatyczne ogółem o natężeniu od bardzo rzadkich do stałych
stwierdzono u 61.2% badanych dorosłych mieszkańców Polski w wieku od 18 lat.
Choroby reumatyczne dla pacjentów kojarzą się głównie z bólem.

68

I. Dobrucka-Janeczek oraz A. Jędryka-Góral, Problemy psychologiczne w chorobach reumatycznych, Postępy

Nauk Medycznych 2/2012, s. 152-155.
Raport Instytutu Reumatologii i Narodowego Instytutu Zdrowia pt. „Nasze Zdrowie. Nasze Dolegliwości” –
http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/raport/Raport.pdf [25.01.2014]
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Pacjenci wiążą występowanie bólu z zaostrzeniem choroby i czują, że choroba jest
pod kontrolą tak długo, jak nie odczuwają bólu. W odpowiedziach na pytanie ankiety
przeprowadzonej

przez

organizacje

pacjenckie:

„Jaki

aspekt

choroby

reumatologicznej przeszkadza ci w życiu najbardziej?” najczęściej wskazywany był
właśnie „ból”. 178 osób (65%) spośród 274 podało słowo: ból – czasem nawet pisane
wielkimi literami, z wykrzyknikiem lub powtarzane trzykrotnie: „ból, ból, ból”.
Wśród respondentów ból nieustannie odczuwa 35% kobiet i 29% mężczyzn.
Bólu przez kilka godzin dziennie doświadcza kolejne 17% kobiet i 30,7% mężczyzn.
Wśród chorych na RZS nieustanne odczuwanie bólu deklaruje 42,5% respondentów.
Wśród chorych na MIZS: 15%, ZZSK: 31%, ŁZS: 40%, SLE: 22,2%, przy chorobie
niezróżnicowanej 35,7%. Dla pacjentów to właśnie zmniejszenie dolegliwości
bólowych jest celem leczenia i głównym kryterium jego efektywności.
Skuteczne leczenie, w tym także zwalczające dolegliwości bólowe, ma
kluczowe znaczenie dla poczucia jakości życia oraz zdolności do podejmowania
aktywności zawodowych przez pacjentów.

Z doświadczeń Pacjentów:
„Od kwietnia ból jest nie do wytrzymania, pochylam się coraz bardziej i
zamiast myśleć o możliwości awansu w pracy będę kolejnym obywatelem
tego kraju który będzie się starał o rentę...” (mężczyzna, 34 lata, ZZSK)

Problem zjawiska bólu towarzyszącego chorobom reumatycznym i jego
wpływu na jakość życia i skutecznego jego zwalczania powinien zostać silniej
zaakcentowany w standardach postępowania terapeutycznego i znaleźć się w
programach edukacji zarówno lekarzy specjalistów jak i POZ.
A. Jasiewicz oraz J. Samochowiec70 zwracają ponadto uwagę, że zaburzenia
neuropsychiatryczne w przebiegu zapalnych chorób tkanki są częstym zjawiskiem.
Pojawienie się symptomów neuropsychiatrycznych zdaniem autorów może mieć różną
przyczynę i być związane: (a) bezpośrednio z aktywnością choroby podstawowej,

A. Jasiewicz oraz J. Samochowiec, Zaburzenia psychiczne w chorobach tkanki łącznej, Psychiatria tom 8, nr 2
/ 2011, s. 40.
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przewlekłych procesów zapalnych, czy zmian naczyniowych, (b) z wtórnymi do niej
zaburzeniami metabolicznymi, (c) z działaniem niepożądanym stosowanych leków lub
(d) reakcją psychologiczną na diagnozę, czy trudności wynikające z życia z chorobą,
konieczność stałego przyjmowania leków itd.
Najczęstszym powikłaniem psychiatrycznym w chorobach reumatycznych jest
depresja związana z chorobą przewlekłą 71. Dane naukowe podają, że w chorobach
reumatycznych depresja występuje około dwukrotnie częściej niż w populacji
ogólnej. W reumatoidalnym zapaleniu stawów występuje z częstością 13–25%, w
twardzinie układowej – 20–47%, toczniu rumieniowatym układowym – 16–37%72.
Zaburzenia snu stwierdza się u prawie 85% chorych na choroby reumatyczne 73. Co
więcej, wykazano, że prawie połowa chorych zgłaszała długotrwałe problemy z
wypełnianiem ról społecznych, bezradnością, trudnościami w kontaktach z otoczeniem
oraz zaburzenia emocjonalne (smutek, zaniżona samoocena, obniżony nastrój).
Ponadto w chorobach układowych tkanki łącznej może dochodzić do zmian
neurologicznych, które znacząco obniżają jakość życia. Jak piszą M. CelińskaLöwenhoff oraz J. Musiał74, zmiany neurologiczne w przebiegu reumatoidalnego
zapalenia stawów dotyczą głównie obwodowego układu nerwowego i związane są z
uciskiem lub zapaleniem oraz porażeniem nerwów obwodowych. Do objawów ze
strony ośrodkowego układu nerwowego (np. w przebiegu tocznia rumieniowatego
układowego czy twardziny układowej) należą: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
zespół mózgowo-naczyniowy, bóle głowy (w tym migrena), drgawki, jakościowe
zaburzenia świadomości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju oraz objawy
psychotyczne. Do najczęściej występujących objawów psychopatologicznych zaliczyć
można zaburzenia: pamięci, lękowe, nastroju, osobowości, psychotyczne, snu oraz

I. Fabrycy-Fiedorowicz, M. Brzosko M. Objawy ze strony układu nerwowego w przebiegu chorób
reumatycznych [w:] I. Zimmermann-Górska (red.) Reumatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2008. s. 1103–1113.
72
R. L. Brey, S. L. Holliday, A. R. Saklad, M. G. Navarrete, Neuropsychiatric syndromes in lupus: prevalence
using standard definitions, „Neurology” 2002; 58 (8): 1214–1220 – za A. Jasiewicz oraz J. Samochowiec,
Zaburzenia psychiczne w chorobach tkanki łącznej, „Psychiatria” tom 8, nr 2 / 2011, s. 42.
73
Bourguigon C., Labyak S.E., Talbi D. Investigating sleep disturbances in adults with rheumatoid arthritis,
“Holistic Nursing Practice” 2003; 17 (5): 241–247.
74
M. Celińska-Löwenhoff oraz J. Musiał, Zaburzenia psychiczne w chorobach autoimmunologicznych – problemy
diagnostyczno-terapeutyczne, „Psychiatria Polska” 2012, tom XLVI, numer 6, s. 1031.
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zachowania, a także obniżenie nastroju, depersonalizację czy omamy75. Wskazuje się
też na męczące chorych bóle głowy, które mogą mieć różną przyczynę np. być
wywołane wewnątrzczaszkową zakrzepicą żylną.
Z przedstawionego rysu problematyki jakości życia wyraźnie wynika, że należy
zajmować się zdrowiem psychicznym chorego na równi z troską o jego zdrowie
fizyczne. Z jednej strony, celem terapii w chorobach reumatycznych, z uwagi na
istnienie ścisłej korelacji między czasem trwania choroby i nasileniem objawów
zapalnych a postępującym nieodwracalnym uszkodzeniem stawów czy ważnych
organów, jest: wyhamowanie postępu choroby i ograniczenie procesu zapalnego.
Warto jednak podkreślić, że celem leczenia w reumatologii wg P. Wilanda (2012) nie
jest jedynie zniesienie bólu czy normalizacja sprawności fizycznej. Pisze on, że równie
ważne jest długotrwałe utrzymanie jak najlepszej jakości życia chorego poprzez
kontrolę objawów choroby i stworzenie mu warunków do uczestniczenia w życiu
społecznym. Dlatego bardzo ważne jest psychologiczne wsparcie chorych oraz ich
rodzin.
Wyniki ankiety, która została zrealizowana na potrzeby niniejszego Raportu wskazują,
że 81,09% chorych nie korzysta z opieki psychologa. A – jak podkreśla się w
charakteryzowanej

w

tym

rozdziale

literaturze

przedmiotu

–

standardem

terapeutycznym powinno stać się objęcie pacjenta opieką psychologa, a w
uzasadnionych przypadkach również psychiatry. Leczenie farmakologiczne zaburzeń
psychologicznych powinno być konsultowane ze specjalistami, którzy opiekują się
pacjentem ze względu na jego chorobę reumatyczną. Chorzy często nie mają
świadomości, że przeżywane przez nich emocje czy doświadczane dysfunkcje
psychologiczne są związane z chorobą reumatyczną. Ukrywają więc te fakty przed
lekarzami, którzy leczą chorobę zapalną tkanki łącznej. A sami lekarze często pomijają
ten aspekt funkcjonowania chorego skupiając się jedynie na wynikach badań i
skuteczności zleconego leczenia.
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R. L. Brey, S. L. Holliday, A. R. Saklad, M. G. Navarrete, Neuropsychiatric syndromes in lupus: prevalence
using standard definitions, „Neurology” 2002; 58 (8): 1214–1220 – za A. Jasiewicz oraz J. Samochowiec,
Zaburzenia psychiczne w chorobach tkanki łącznej, „Psychiatria” tom 8, nr 2 / 2011, s. 41.

107

Niestety praktyka włączania psychologa czy psychiatry w proces leczenia choroby
reumatycznej jest niezwykle rzadka i często chory poszukuje takiej pomocy
samodzielnie, czyli w większości przypadków korzysta z niej odpłatnie.
Źródłem wiedzy o zaburzenia emocjonalnych czy neuropsychiatrycznych w
przebiegu zapalnych chorób tkanki łącznej oraz możliwościach ich leczenia mogą stać
się fundacje oraz stowarzyszenia zrzeszające pacjentów oraz ich rodziny. Jednostki te
często współpracują z różnymi specjalistami i za pomocą spotkań bezpośrednich oraz
pośrednich (np. za pomocą Interentu) mogą aktywnie wspierać chorych, również (a
może nawet przede wszystkim) w aspekcie wsparcia emocjonalnego.
Podkreślić należy, że zakres działań stowarzyszeń pacjenckich jest szeroki i nie
dotyczy tylko wsparcia psychologicznego, ale wiąże się także z aktywnościami
ukierunkowanymi na określone inicjatywy, które mają na celu zmianę na lepsze stanu
opieki reumatologicznej w Polsce.
Psychologiczne koszty chorób reumatycznych są tym wyższe im bardziej
jednostka czuje się wykluczona z życia społecznego i im trudniej jest jej realizować
własne

zamierzenia

np.

zawodowe.

Poniżej

omówiony

został

problem

niepełnosprawności wynikającej z chorób reumatycznych, który nie tylko obniża jakość
życia pacjentów, ale generuje także ogromne koszty społeczne, o czym była już mowa
w Rozdziale 2.

3.3.3. Rola poradnictwa zawodowego w podtrzymywaniu jakości życia
pacjentów
Jak już zostało omówione w niniejszym Raporcie, po jak najwcześniejszym
ustaleniu rozpoznania, opieka nad chorym z powodu schorzeń reumatycznych
wymaga odpowiedniego leczenia. Warto jednak podkreślić, że w przypadku chorób
zapalanych ważne jest, aby pomimo nieuchronnego postępu choroby i intensywnego
jej leczenia stworzyć choremu możliwość realizacji zamierzeń osobistych i
zawodowych, gdyż to silnie oddziałuje na poczucie jakości życia pacjenta, o
którym mowa była wyżej i wiąże się z efektywnością leczenia choroby.
W Rozdziale 1 omówiony został problem dostępu do rehabilitacji fizycznej. W
tym miejscu warto dodać, że oprócz rehabilitacji fizycznej istotna jest także
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rehabilitacja psychiczna (dbanie o psychiczny dobrostan osoby niepełnosprawnej)
oraz rehabilitacja społeczna (ukierunkowana na działania zmierzające do eliminowania
ograniczeń związanych z funkcjonowaniem społecznym i zawodowym osoby
niepełnosprawnej). Niezwykle ważne jest, aby proces rehabilitacji traktowany był
wieloaspektowo.
Jednakże przy tak znacząco utrudnionym dostępie do rehabilitacji fizycznej, a
także braku opieki psychologicznej trudno oczekiwać, że osoby niepełnosprawne będą
z powodzeniem realizować swoje ambicje zawodowe.
W wyniku analizy danych dostępnych w ZUS i wywiadów z pacjentami
stwierdzono, że brakuje dla pacjentów z chorobami reumatycznymi wczesnego
poradnictwa zawodowego, sprzyjającego utrzymaniu na rynku pracy pomimo
choroby lub wspierającego przekwalifikowanie zawodowe. Istnieje tu obszar
niezagospodarowany, który w przypadku znalezienia modelu jego finansowania
mógłby w znaczący sposób ograniczyć przyszłe koszty społeczne. Szczególnie
widoczny jest brak współpracy pracowników socjalnych ze specjalistami zajmującymi
się leczeniem pacjentów reumatologicznych. Pracownicy socjalni i doradcy zawodowi
powinni być członkami zespołu specjalistów koordynujących leczenie pacjentów z
problemami reumatycznymi. Potencjał zawodowy tych pacjentów, ich sprawność i
jakość życia byłaby dłużej podtrzymywana i generowałoby to mniejsze straty dla
gospodarki. A warto zwrócić uwagę, że praktycznie pierwszy kontakt z doradcą
zawodowym

często

następuje

dopiero

przy

orzeczeniu

choremu

stopnia

niepełnosprawności, mimo że jest to często kilka lat po uzyskaniu diagnozy. Czas ten
został więc prawdopodobnie zmarnowany, jeśli chodzi o świadome kształtowanie
ścieżki zawodowej, która pozwoliłaby dłużej utrzymać się pacjentowi na rynku pracy.
Warto podkreślić, że na choroby reumatyczne zapada duża grupa osób
młodych, np. szacowana średnia wieku zachorowania na RZS wynosi w Polsce 35-45
lat. Problem dotyczy więc osób w szczycie ich aktywności zawodowej. W świetle
internetowych badań ankietowych przeprowadzonych przez organizacje pacjentów,
mimo że wykształcenie wyższe ma ogółem 46,5% respondentów (dużo powyżej
średniej krajowej) na pełnym etacie pracuje jedynie 48% badanych. Na niepełnym
etacie pracuje 6% pacjentów, a 9% prowadzi własną działalność gospodarczą. Aż 21%
ankietowanych jest na rencie. W tym miejscu warto przypomnieć, że większość
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respondentów jest w tzw. wieku produkcyjnym (średnia wieku ankietowanych wynosiła
około 35 lat).
Biorąc pod uwagę wyniki odpowiedzi na inne pytania można zauważyć, że
zatrudnienie na niepełny etat jest często jedynym wyjściem dla osób, które muszą
poddawać się intensywnemu leczeniu. Należy jednak pamiętać, że ograniczona forma
zatrudnienia ma wpływ na wysokość dochodów, co w przypadku osób przewlekle
chorych rzutuje z kolei na wybór państwowej opieki zdrowotnej, w której oczekiwanie
na badania i dostęp do opieki specjalistycznej jest długie (por. dane w Rozdziale 1).
Tworzy to błędne koło: pacjenta nie stać na leczenie prywatne, dzięki któremu mógłby
oszczędzić czas i korzysta z leczenia państwowego, w którym czas oczekiwania jest
długi, a terminy wizyt czy badań (które czasem można wykonać tylko w trakcie
hospitalizacji) są trudne do pogodzenia z pracą zawodową. W takiej sytuacji nawet
młode osoby są często zmuszone do podporządkowania swojego życia chorobie i
rezygnacji ze swoich ambicji zawodowych.
Co najmniej 12,1% przypadków ogólnej absencji chorobowej związanych jest z
chorobami reumatycznymi (Portal Statystyczny ZUS). Skuteczne leczenie chorób
reumatycznych ma wpływ zarówno na liczbę dni absencji chorobowej, jak i na
odroczenie rozwoju niepełnosprawności. Pacjenci leczeni skutecznie rzadziej
korzystają ze zwolnień lekarskich.

W

2012

roku

pięć

jednostek

chorobowych

będących

przedmiotem

zainteresowania niniejszego raportu było przyczyną prawie 800.000 dni absencji
chorobowej, a pacjentom z chorobami reumatycznymi w 2012 roku ponad 1000
świadczeń rehabilitacyjnych (Portal Statystyczny ZUS). Na leczenie, a zwłaszcza na
skutki niezdolności do pracy i niepełnosprawności, wydawane są ogromne środki
publiczne. Bardzo trudno jest ocenić, czy jako społeczeństwo finansujemy
konsekwencje niezdolności do pracy, czy niepełnosprawności w chorobach
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reumatycznych, bo system ochrony zdrowia wyczerpał już wszystkie swoje możliwości
pomocy pacjentom. Nie wiemy, jak oszczędności w budżecie zdrowotnym przekładają
się na zwiększone wydatki w obszarze zabezpieczeń społecznych i odwrotnie. Te dwa
systemy są ze sobą ściśle powiązane, choć stanowią dwa odrębne sektory
administracji publicznej, między którymi nie ma współpracy czy nawet wymiany
informacji. Natomiast wyraźna jest potrzeba koordynacji i współdziałania płatnika
NFZ i ZUS po to, żeby wdrożyć programy współpracy i lepiej pacjentów leczyć,
monitorować, poprawiać skuteczność tego leczenia, tak aby lepiej chronić ich potencjał
aktywności zawodowej i sprawności. Co więcej - nie jest znana skala problemu
niepełnosprawności w Polsce powstającej w wyniku chorób reumatycznych. Nie są
podejmowane żadne systemowe działania, mające na celu odroczenie lub
ograniczenie rozwoju niepełnosprawności w wyniku chorób reumatycznych,
przez opiekę zdrowotną oraz przez pomoc społeczną.
Powinna zostać oceniona skala problemu niepełnosprawności w chorobach
reumatologicznych i powinien powstać spójny plan działania zmierzający do
zmniejszenia skali i odroczenia rozwoju niepełnosprawności z powodu chorób
reumatycznych.
Zdaniem pacjentów, należy wdrożyć mechanizmy monitorowania skuteczności
leczenia dla każdego pacjenta i ośrodka leczącego choroby reumatyczne na każdym
poziomie systemu opieki reumatologicznej – w POZ, AOS, rehabilitacji i w lecznictwie
zamkniętym.

Powinny

być

monitorowane

takie

parametry

leczenia

jak

skuteczność, bezpieczeństwo, sprawność fizyczna i jakość życia pacjentów, z
zastosowaniem obiektywnych narzędzi oceny. Każdy pacjent powinien mieć
przygotowany indywidualny plan leczenia i osiąganie indywidualnych celów
terapeutycznych powinno się do tego planu odnosić i podlegać okresowej weryfikacji.
Wyniki oceny skuteczności leczenia u świadczeniodawców powinny być okresowo
ewaluowane i publikowane.

3.3.4. Wnioski końcowe


Należy dbać o kompleksowość procesu rehabilitacji chorych reumatycznie
i uwzględniać równocześnie konieczność rehabilitacji fizycznej, psychologicznej
oraz

społecznej,

związanej

z

aktywnością

zawodową

chorych.

Nie
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zapominając, że odpowiednie leczenie poprawia ogólnożyciowe możliwości
pacjenta i pozwala mu na dalszą realizację ról osobistych oraz zawodowych.


Współcześnie chory ma bardzo ograniczony dostęp do poradnictwa
zawodowego, pracownika socjalnego, psychologa, rehabilitanta (nawet
podczas pobytu na oddziale).

3.4. Konkluzje do rozdziału trzeciego
 Organizacja ochrony zdrowia powinna sprzyjać realizowaniu standardów
i wytycznych postępowania i stwarzać personelowi medycznemu warunki
sprzyjające przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych. Należy pilnie usunąć bariery
systemowe uniemożliwiające lekarzom leczenie zgodne z wytycznymi dotyczącymi
chorób

reumatycznych.

Lekarze

muszą

mieć

możliwość

wczesnego

rozpoznania chorób reumatycznych, monitorowania leczenia, tak jak tego
wymagają warunki bezpiecznej farmakoterapii, i wsparcia innych specjalistów
wspomagających leczenie. To warunek skutecznego leczenia w reumatologii.
 W Polsce za mało działań podejmuje się w celu tworzenia zespołów
specjalistycznych, które oferowałyby kompleksowe leczenie pacjentów przewlekle
chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej. W dalszej perspektywie grozi to
niską skutecznością leczenia, a nawet brakiem skutecznego leczenia.
 Dopiero holistyczne podejście do leczenia Pacjenta może zapewnić jego
wysoką skuteczność, dlatego ważna jest zarówno diagnoza, jak i zaproponowane
leczenie, ale także komfort życia Pacjenta i jego własna ocena życia z chorobą –
ponoszonych kosztów osobistych, zawodowych oraz finansowych.
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ROZDZIAŁ 4
Postulaty końcowe
Zarówno ekspertyzy naukowe, jak badania zrealizowane przez Pacjentów i
zaprezentowane w tym Raporcie, wskazują na liczne wady polskiego systemu
opieki reumatologicznej. Przeprowadzone na potrzeby Raportu analizy obnażyły
niektóre słabe punkty polskiego systemu opieki reumatologicznej w Polsce. Na
zakończenie wskażemy te elementy, które zdecydowanie wymagają poprawy.
Warto podkreślić, że organizacje pacjenckie skupiające pacjentów reumatologicznych
od dawna podejmują próby nawiązania merytorycznej i partnerskiej współpracy z
administracją publiczną i środowiskiem lekarskim oraz próbują włączyć się do dialogu
dotyczącego opieki reumatologicznej. Na skutek braku efektywnego dialogu z
administracją publiczną, w 2012 roku zapadła decyzja o spisaniu w jednym
dokumencie największych problemów pacjentów. Na przełomie kwietnia i maja
powstało „Stanowisko pacjentów cierpiących na zapalne choroby reumatyczne w
sprawie stanu opieki reumatologicznej w Polsce” podpisane przez Stowarzyszenie
"3majmy się razem" oraz i ZZSK. Wkrótce potem Stanowisko Pacjentów podpisały
kolejne Stowarzyszenia.
Niepokojąca jest aktualność postawionych wtedy tez, zwłaszcza w kontekście
niniejszego opracowania, które – poprzez analizę różnych źródeł, zaprezentowaną na
jego stronach – pokazuje podobne problemy, ale również wskazuje ich przyczyny, a
także w niektórych przypadkach możliwe sposoby ich rozwiązania. Do zagadnień na
które szczególne chcielibyśmy zwrócić uwagę należą:

113

1. Sposób leczenia powinien być zgodny przede wszystkim z wiedzą
medyczną, a nie decyzjami wydawanymi przez urzędników. Dziś nie jest to
tak oczywiste – decyzje o przebiegu leczenia zapadają, często nieodwracalnie,
w zaciszu ministerialnych gabinetów. Konieczne jest zapewnienie pacjentom
szerokiego dostępu do nowoczesnego leczenia prowadzonego według wiedzy
i doświadczenia lekarzy. Zmiany systemowe idą zaś w niepokojącym kierunku,
odsuwając faktyczne decyzje terapeutyczne coraz dalej od relacji między
pacjentem a lekarzem. Można wskazać co najmniej trzy przyczyny takiego
stanu rzeczy. Po pierwsze, sformalizowane i obrośnięte biurokracją programy
lekowe z zawiłymi – nawet dla samych lekarzy – procedurami. Po drugie, brak
rozwiązań w przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy. Po trzecie
instytucja

ministerialnego

Zespołu

Koordynacyjnego

ds.

Leczenia

Biologicznego jest z perspektywy pacjenta kolejną barierą do pokonania.
Pożądane byłoby przywrócenie normalności, to znaczy między innymi, że
leki (w tym te nowoczesne , o potwierdzonej naukowo skuteczności)
powinny być dostępne w aptekach i wydawane na podstawie preskrypcji
lekarza specjalisty; opisy programów lekowych powinny być zastąpione
rekomendacjami towarzystw naukowych i standardami leczenia danych
chorób, a stosowanie się do nich powinno być decyzją lekarzy
prowadzących danego pacjenta, znających przebieg choroby i jego
specyfikę tak, aby odpowiedzialność za wdrożone leczenie była po stronie
lekarzy.
2. Zmienić należy model działania poradni reumatycznych. Konieczne jest
położenie nacisku na szybkie wykrywanie choroby i ścisłą współpracę w
leczeniu między lekarzami rodzinnymi a

reumatologami. Niepokojąco

zaburzone zostały relacje pomiędzy poszczególnymi poziomami opieki
reumatologicznej.

Pozorne

oszczędności,

powodujące

ograniczenia

w

dostępności podstawowych świadczeń, w tym diagnostyki i brak ich
finansowania w POZ, skutkują koniecznością prowadzania leczenia przewlekle
chorego przez reumatologa w ramach AOS. Dodatkowo ograniczenie
uprawnień do diagnostyki POZ i ryczałtowy system płatności za badania,
obniżający z każdym badaniem wynik finansowy POZ, wymusza dodatkowe
wizyty u lekarzy specjalistów tylko w celu skierowania na badania. Na poziomie
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AOS skutkuje to pogorszeniem i tak już słabej dostępności oraz wydłużeniem
wielomiesięcznych

kolejek.

To

z

kolei

skutkuje

często

wieloletnim

oczekiwaniem na diagnozę i skuteczne leczenie. Pacjent uzyskuje diagnozę
wiele lat po rekomendowanym oknie terapeutycznym, które według standardów
światowych daje szansę na najefektywniejsze leczenie. Leczy się skutkiem tego
pacjenta znacznie mniej skutecznie, ale za to drożej. Rosną koszty po stronie
zabezpieczenia społecznego (świadczenia rentowe, absencje w pracy, w
szkole) nie widoczne jednak z punktu widzenia finansów ochrony zdrowia.
Dodatkowo ze względu na:
a. słabą dostępność AOS,
b. zły stan nieleczonych na czas pacjentów,
c. ale

również

strukturę

wycen

świadczeń,

która

motywuje

świadczeniodawców do preferowania hospitalizacji, zamiast udzielania
porad ambulatoryjnie
– ciężar leczenia i diagnostyki przeniesiony jest na lecznictwo zamknięte – czyli
najdroższą formę opieki w całym systemie ochrony zdrowia. Skutkiem tego w
Polsce pacjenci często decydują się na wykonywanie badań za własne
pieniądze i finansują wizyty u specjalistów. Oczywistą rekomendacją jest tu
maksymalne

ułatwienie

skutecznego

prowadzenia

opieki

reumatologicznej, tam gdzie dostępność i efektywność jest największa –
na poziomie POZ i AOS. Ważne jest stworzenie chorym szybkiego dostępu
do lekarza-specjalisty w razie zaostrzenia choroby. Istotną kwestią jest też
poszukiwanie

optymalnego

rozwiązania,

które

skróciłoby

czas

postępowania diagnostycznego np. oddzielna pula na diagnostykę w POZ.
3. Zwiększyć należy nakłady na leczenie chorób reumatycznych w Polsce.
Nakłady przeznaczane na opiekę reumatologiczną w naszym kraju są obecnie
jednymi z najniższych w Europie. Na przykład na terapię biologiczną w RZS w
Polsce wydaje się 88 euro rocznie, podczas gdy średnia w Europie to 1028
euro. Jednakże jednocześnie warto pokreślić, że samo zwiększenie nakładów
finansowych nie jest warunkiem wystarczającym do tego, aby usprawnić
model finansowania opieki reumatologicznej w Polsce. Tego, czego
najbardziej brakuje to dobrej organizacji systemu ochrony zdrowia, koordynacji
i współpracy między podmiotami podejmującymi decyzje finansowe, czy
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odpowiedzialnymi za zarządzanie. Skutkuje to tym, że środki nie są wydawane
optymalnie i brak jest transparentności w przepływie środków finansowych.
4. Zlikwidować należy Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w
Chorobach Reumatycznych.

Zespół ten jest tworem, którego działanie

w praktyce zupełnie się nie sprawdziło. Zespół został powołany głównie w celu
koordynacji

leczenia

biologicznego

w

Polsce,

tymczasem

stał

się

ograniczającym kompetencje lekarza w wyborze ścieżki leczenia pacjenta. Z
niepokojem przyjęliśmy również fakt, że rola przedstawicieli stowarzyszeń
chorych w posiedzeniach jest systematycznie ograniczana. Obecnie pacjenci
zostali wykluczeni z posiedzeń zespołu.
5. Potrzeba

wspierać

kształcenie

lekarzy

w

kierunku

specjalizacji

reumatologicznej. W Polsce istnieje potrzeba zwiększenia liczby lekarzy
reumatologów (obecnie pracuje ok. 1500). To ważne zarówno ze względu na
liczbę chorych oraz fakt, że około jedna trzecia lekarzy ukończyła już 60. rok
życia. Bez odpowiedniego kształcenia już za kilka lat okaże się, że pacjentów
dotkniętych chorobami reumatoidalnymi nie będzie miał kto leczyć.
6. Udostępnione powinny być zasoby danych gromadzone przez NFZ dla
potrzeb zarządzania organizacją opieki reumatologicznej. Warto byłoby
prowadzić zaplanowane, monitorowane i okresowo ewaluowane badania
epidemiologiczne w tym obszarze. Dla każdej z chorób reumatologicznych
należy tworzyć rejestry danych, umożliwiających ocenę skali problemu, ale
także skuteczności leczenia. Dane pozyskane z badań epidemiologicznych, baz
danych ZUS, NFZ i istniejących w reumatologii rejestrów chorych należy
integrować

i

weryfikować

w

zakresie

ich

spójności.

Wyniki

badań

epidemiologicznych, danych płatnika i danych z rejestrów należy regularnie
publikować. Brak jest dziś podstawowej wiedzy o populacji chorych,
stosowanych terapiach i ich kosztach. Dane te są wycinkowe, trudno dostępne
i rozproszone w różnych systemach. Wgląd do określonych danych, jeśli jest
już możliwy, to w skrajnie nieprzyjaznej i trudnej do analizy formie. Rejestr
SMTP – dziś będący raczej automatem do egzekwowania sztywnych
kryteriów refundacji leku w programie – powinien być zmodyfikowany lub
zastąpiony narzędziem o charakterze rejestru naukowego. Brakuje
bowiem takiego narzędzia, które pozwoliłoby zbierać i agregować
116

informacje

o

populacji

niepożądanych,

chorych,

stanowiąc

skuteczności

narzędzie

dla

leczenia,

efektach

racjonalnych

decyzji

terapeutycznych, opracowania rekomendacji i w dalszej perspektywie
poprawy efektywności leczenia.
7. Opracować

należy

długoterminowy

plan,

dotyczący

kierunków

wydatkowania środków finansowych według: rodzajów chorób, rodzajów
działań,

grup

świadczeniodawców,

które

uwzględniałyby problematykę

skuteczności terapii. Obecnie, zapomina się, że efektywne leczenie przekłada
się na warunki ekonomiczne, gdyż w gospodarce może pozostać znacząca
suma pieniędzy, które przy skutecznym leczeniu nie zostaną przeznaczone np.
na renty, czy zasiłki! Opłaca się więc leczyć skutecznie!
8. Pacjenci powinni być traktowani jak równoprawni eksperci w zakresie
systemu ochrony zdrowia – nic o nas, bez nas!

W imieniu chorych apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających
do poprawy sytuacji pacjentów dotkniętych chorobami reumatoidalnymi.
Każdy miesiąc zwłoki w dostępie do skutecznego leczenia jest miesiącem
nieodwracalnie straconym dla przywracania chorym zdrowia i sprawności.
Każdy miesiąc zwłoki jest też stratą publicznych pieniędzy, które i tak zostaną
wydane na świadczenia socjalne i zbędne hospitalizacje chorych, których
można uniknąć.
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Informacje o autorach
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki
Łącznej „3majmy się razem”

Stowarzyszenie

"3majmy

się

razem"

zostało

założone

w

2004,

a

zarejestrowane w 2008 przez osoby, które zachorowały w dzieciństwie lub młodości,
a teraz, jako osoby dorosłe, aktywnie chcą wspierać chorych reumatycznie: dzieci,
młodzież, młodych dorosłych oraz ich rodziny.
W Polsce jest bardzo mało organizacji wspierających dzieci i młodych dorosłych
chorych reumatycznie oraz ich rodziców. Młodzież często nie wie, do kogo się zwrócić
o pomoc i sama musi radzić sobie z problemami wynikającymi z choroby. Nauka życia
z przewlekłym schorzeniem jest trudnym doświadczeniem. Jesteśmy niekiedy
zmuszeni zmienić całkowicie tryb życia, ograniczyć naszą dotychczasową aktywność,
co jest często trudne do zaakceptowania, ponieważ wpływa to na codzienne życie całej
rodziny.
Nasze Stowarzyszenie powstało m.in. właśnie po to, aby pomóc takim osobom
odnaleźć się w tej nowej dla nich sytuacji i wspierać marzenia o „zwyczajnym życiu”
człowieka zdrowego i dążenia do uzyskania m.in. samodzielności, pracy, założenia
rodziny.
Naszym celem jest integracja środowiska poprzez organizację zlotów i
warsztatów, gdzie możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń, poznanie ciekawych
osób i zdobycie wiedzy na temat choroby – naszej lub naszego dziecka – dzięki
specjalistom, którzy prowadzą dla nas wykłady. Chcielibyśmy również, aby działalność
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Stowarzyszenia rozwijała się i obejmowała oddziały reumatologii (przede wszystkim
dziecięcej, ale nie tylko) na terenie całego kraju, m.in. poprzez organizację spotkań z
rodzicami chorych dzieci.
Obecnie Stowarzyszenie liczy kilkadziesiąt członków. Do naszej organizacji
szczególnie zapraszamy chore reumatycznie dzieci, młodzież oraz ich rodziny. Naszą
działalnością obejmujemy także młode dorosłe osoby. Do członkostwa zachęcamy
także wszystkich tych, którzy razem z nami chcieliby realizować cele Stowarzyszenia.
Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy członkówwolontariuszy oraz darowiznach członków i sympatyków organizacji.
W prace nad Raportem zaangażowani byli:
Marta Kotarba-Kańczugowska – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, wpiera także
działania Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych, od 13 lat choruje na
miastenię, a od ponad 4 lat również na toczeń rumieniowaty układowy z zespołem
Sjögrena, z wykształcenia pedagog, kształci przyszłych nauczycieli wychowania
przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego, lubi pisać i redagować teksty naukowe oraz
popularnonaukowe. Prywatnie mama 5-letniej Janinki.
Inga Linder-Kopiecka – socjolog, informatyk, absolwentka UW, od wielu lat
zaangażowana

aktywnie

w

działalność

organizacji

pozarządowych,

w

tym

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej
"3majmy się razem". Od 3 roku życia chorująca na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie
stawów.
Monika Zientek – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi
Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, od 20 lat chorująca na reumatoidalne
zapalenie stawów, z wykształcenia humanistka i technik informatyk. Od lat
zaangażowana społecznie w różnych organizacjach. Lubi śpiew – śpiewała m.in. w
zespole harcerskim „Lawiranci”. Prywatnie mama dwójki nastolatków.
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Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających

Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób ich Wspierających powstało we
Wrocławiu z inicjatywy osób borykających się z tym schorzeniem. Większość z nas
była diagnozowana przez wiele lat, leczona na różne inne przypadłości, a po uzyskaniu
właściwej diagnozy, właściwie pozostawiona bez wsparcia. Dla młodych ludzi,
szczególnie z mniejszych miejscowości, ta diagnoza brzmi często jak wyrok. Lekarze
niewiele wiedzą o tej chorobie, a do specjalistów reumatologów i rehabilitantów jest
utrudniony dostęp.
Jako Stowarzyszenie nie leczymy, ale edukujemy, wspieramy i walczymy o
równy dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny i farmakologii. Wszyscy mamy
głębokie pokłady empatii, bo wiemy jak ZZSK boli i jak utrudnia codzienność. Wiemy
także, jak traktuje nas system opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych.
Jest nas coraz więcej. Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje już całą
Polskę. Razem stanowimy silną grupę lobbującą o godne leczenie i życie nie tylko
ZZtowców i ich rodzin, ale także innych chorych, głównie na schorzenia reumatyczne.
Dajemy przykład i nadzieję, że z ZZSK można żyć, pracować i spełniać marzenia.
Jesteśmy organizacją non-profit i opieramy swoją działalność na pracy
wolontariuszy/ochotników oraz współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
działającymi na rzecz ludzi chorych.
W prace nad włączeni byli:
Krzysztof Kucharski - prezes Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich
wspierających – od 25 lat chorujący na ZZSK, absolwent wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, aktywny zawodowo jako inżynier w branży
mediów, żonaty, a w końcowej fazie powstawania raportu również tata dla
nowonarodzonej Michalinki. Zainteresowania to nowe technologie, fotografia
krajobrazowa a ostatnio również portret dziecięcy.
Rafał Linek – wiceprezes

Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich

wspierających, od 18 lat choruje na Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa, z
zawodu informatyk, z zamiłowania kibic piłkarski, szczęśliwy mąż i tata 5-letniego
Szymona.
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PODZIĘKOWANIA
Niniejszy Raport nie mógłby powstać bez pomocy wielu osób, których wiedza,
bezinteresowna pomoc oraz życzliwość pozwoliły na zbudowanie pełniejszego
obrazu stanu reumatologii w Polsce.
Szczególne podziękowania za udostępnienie danych związanych z chorobami
reumatycznymi należą się:

Pani Izabeli Tomczyk i Pani Hannie Zalewskiej z Centrali ZUS,
Panu Leszkowi Szalakowi i Panu Dariuszowi Dziełakowi z Centrali NFZ,
Pani Ewie Ołdak i Pani Katarzynie Myszczyszyn z Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych,
Panu Michałowi Pilkiewiczowi i Panu Stanisławowi Kasprzykowi z IMS Health Poland.
Jesteśmy także wdzięczni osobom związanym ze Stowarzyszeniami, które
zaangażowały się osobiście w cały projekt.
Podziękowania za pomoc oraz wsparcie w trudnych momentach powstawania Raportu
kierujemy zwłaszcza do:
Justyny Kasperczuk, Moniki Fuchs, Beaty Wojtaś, Agnieszki Borkowskiej, Mikołaja
Ostrowskiego, Bartłomieja Kuchty, Macieja Nawrockiego oraz Lucjana Łyczaka.
Specjalne podziękowania kierujemy także do lekarzy, którzy wielokrotnie wspierali nas
i motywowali do dalszej pracy nad Raportem oraz do wszystkich chorych na zapalne
choroby tkanki łącznej, którzy zgodzili się zostać naszymi respondentami, wypełnili
ankietę i podzielili się z nami swoimi doświadczeniami.
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Raport powstał dzięki wsparciu finansowemu firm: UBC, Roche, Abbvie i
GlaxoSmithKline.

Firmy zobowiązały się nie wywierać żadnych nacisków zarówno na zakres jak i treść
raportu przygotowanego przez Stowarzyszenia. Firmy pozostawiły Stowarzyszeniom
całkowitą niezależność jeśli chodzi o tematykę oraz dobór ekspertów, którzy zostali
zaproszeni do prac nad Raportem.
Raport nie był przedstawiany wymienionym firmom ani recenzowany przez nie.
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