
Masa przez kwadrat wzrostu 

Urzędnicy 
przyznają leczenie 
NIESTANDARDOWA terapia biologiczna jest jedyną szansą 
zapobiegania trwałej niepełnosprawności u niektórych 
cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Od ponad 
trzech lat dostępna także w Polsce. Ale tylko dla mocno 
wychudzonych. Jednym z kryteriów kwalifikacji do tej formy 
leczenia jest wskaźnik masy ciała (BMI). Zgodnie z nim, 
np. osoba mierząca 1 8 0 cm nie może przekraczać... 5 8 kg. 
Rygorystycznie tego przestrzega Zachodniopomorski Oddział 
NFZ. 

CHOROBA Leśniowskiego-
-Crohna to przewlekłe zapalenie 
jelita. Może powodować m.in.: 
przetoki wewnętrzne i zewnętrz
ne, zwężenia jelit, krwotoki z jelit, 
zapalenia stawów, choroby skóry, 
oczu i in. Chorzy cierpią z powodu 
bólu brzucha, biegunek. Niektórym 
nie pomaga leczenie standardowe. 
Dla nich jedynym ratunkiem jest 
terapia biologiczna. Warunki kwalifi
kowania do niej zostały wymienione 
w rozporządzeniu ministerialnym. 
Mogą jej podlegać osoby, u których 
przebieg choroby jest ciężki i nie 
pomogło im leczenie standardowe, 
mają przetoki, nie kwalifikują się 
do leczenia chirurgicznego. Jednym 
z warunków jest też wskaźnik masy 
ciała (BMI poniżej 18 kg/mkw.) 
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kie warunki wymienione w roz
porządzeniu muszą być spełnione 
jednocześnie - mówi prof. Krzysz-

-«te| Marlicz, zachodniopomorski 

konsultant wojewódzki z zakresu 
gastroenterologii. - Tymczasem 
chorzy ci często mają nienaturalną 
wyższą wagę z powodu przyjmowa
nia leków sterydowych. 

- Chorzy, którzy spełniają wszyst
kie te kryteria jednocześnie, nie 
powinni już żyć - denerwuje się 
Małgorzata Mosakowska z Polskie
go Towarzystwa Wspierania Osób 
z Nieswoistym Zapaleniem Jelita 
„ J-elita". - Mają mieć m.in. przetoki, 
stany zapalne i jeszcze muszą być 
mocno niedożywieni, wręcz wycień
czeni, żeby osiągnąć taki wskaźnik 
BMI. Lekarz nie może dopuścić do 
takiego stanu u pacjenta. A urzęd
nicy go do tego zmuszają. 

- Oczywiście pewne kryteria 
kwalifikacji do takich terapii mu
szą być określone - dodaje prof. 
Krzysztof Marlicz. -Ale nie należy 
tak rygorystycznie przestrzegać 
wszystkich punktów tego rozporzą
dzenia. Trzeba też zaufać lekarzom. 
Przecież to terapia mocno obcią
żająca, obarczona ryzykiem wielu 
powikłań. Żaden specjalista nie 
wprowadzi jej u pacjenta, u którego 
nie jest ona konieczna. 

Dokończenie na str. 4 
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Urzędnicy 
przyznają leczenie 
Dokończenie ze str. 1 

Po protestach osób cierpiących 
na to schorzenie i ich lekarzy więk
szość oddziałów NFZ zawiesiła 
kontrole w zakresie spełniania 
wszystkich kryteriów kwalifika
cji do terapii biologicznej osób 
z chorobą Leśniowskiego-Crohna. 
A Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło 
prace nad zmianą kontrowersyj
nego rozporządzenia. 

- Minister zdrowia przekazał do • 
oceny Agencji Oceny Technologii 
Medycznych nowy kształt programu 
terapeutycznego „Leczenie choro
by Leśniowskiego-Crohna" opraco
wany na wniosek i wspólnie z prof. 
Grażyną Rydzewską, konsultantem 
krajowym w dziedzinie gastroen-
terologii - czytamy m.in. w piśmie 
Ministerstwa Zdrowia do Zarządu 
Oddziału Zachodniopomorskiego 
Towarzystwa „J-ellta". - W zależ
ności od oceny wystawionej przez 
Agencję, minister zdrowia będzie 
mógł podjąć następne kroki. 

Zachodniopomorski Oddział 
NFZ jednak cały czas sprawdza, 
czy pacjenci kwalifikowani do te
rapii spełniają wszystkie kryteria. 
Powołuje się przy tym na pismo 
Ministerstwa Zdrowia przesłane 
do prezesa NFZ w listopadzie 
ub. roku. 

- Ministerstwo Zdrowia po
twierdza, że aby zakwalifikować 
pacjenta do leczenia, wszystkie 
kryteria zawarte w rozporządze
niu muszą być spełnione łącznie 
- informuje Małgorzata Koszur, 
rzecznik prasowy Zachodniopo
morskiego Oddziału NFZ. - Przepis 
ten nie dopuszcza alternatywy 
wyłączenia kryterium utraty masy 
ciała - BMI poniżej 18 kg/mkw. 
Ministerstwo Zdrowia podkreśla, 
że nie jest właściwa interpretacja 
przepisu dopuszczająca odstąpie
nie od któregokolwiek z kryteriów 
wskazanych jako obligatoryjne 

- taka praktyka byłaby zakwestio
nowaniem kryteriów określonych 
w rozporządzeniu, które jest aktem 
prawnym powszechnie obowią
zującym. Włączając pacjentów 
niezgodnie z kryteriami, świad
czeniodawcy świadomie łamali 
zapisy obowiązujących aktów 
normatywnych. 

- Rygorystyczne ich przestrze
ganie może doprowadzić nas do 
inwalidztwa - mówi Katarzyna 
Okuszko, która choruje od 11 lat 
i korzystała już z terapii biologicz
nej (przerwano ją, bo nie spełnia 
kryteriów rozporządzenia - przy 
180 cm wzrostu waży ponad 60 
kg), jest prezesem Zachodniopo
morskiego Oddziału Towarzystwa 
„J-elita". - U mnie dzięki tej 
terapii udało się uzyskać remi
sję choroby. Badania kontrolne 
wykazały, że moją jelita są tak 
„czyste", jakby nigdy nie były 
chore. Mogłam wrócić do pracy, 
zrezygnowałam z renty. Ale w roku 
2009 urzędnicy z NFZ zakwestio
nowali moje leczenie. Musiałam 
wrócić do terapii standardowej. 
Szybko też wróciłam do szpitala. 
Doszło do ciężkiego nawrotu 
choroby. Mogło temu zapobiec 
leczenie podtrzymujące. 

Większość pacjentów objętych 
terapią biologiczną w Zachodnio-
pomorskiem nie spełnia kryteriów 
kwalifikacji do niej. NFZ odmawia 
więc refundacji ich leczenia. Koszt 
terapii jednej osoby to kilkadziesiąt 
tysięcy zł. W szpitalu przy ul. Unii 
Lubelskiej w Szczecinie obecnie 
korzysta z niej kilkanaście osób, 
tylko kilka spełnia wszystkie wa
runki. A większość to osoby młode, 
z szansą na normalne życie - dalsze 
studia, pracę. Lekarze nie mogą 
im tej szansy odbierać. I nie od
bierają. Narażają jednak swoje 
oddziały i szpitale na problemy 
finansowe... 
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