
Protokół Nr 39
Z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego

w Chorobach Reumatycznych
dnia 19 kwietnia 2012 roku

Dnia  19  kwietnia  2012  roku w Instytucie  Reumatologii  w  Warszawie  odbyło  się 
trzydzieste  dziewiąte  spotkanie  Zespołu  Koordynacyjnego.  Posiedzenie  poprowadziła 
Przewodnicząca Zespołu Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, witając serdecznie 
przybyłych Członków Zespołu (wg załączonej listy obecności). 

Planowy porządek obrad: 

1. Raport z wykorzystania systemu informatycznego w chorobach reumatycznych ( RZS, 
MIZS, ZZSK, ŁZS) – przedstawiciel firmy Asseco na dzień 18.04.2012 r.

2. Dyskusja nad raportem- Członkowie Zespołu Koordynacyjnego.
3. Informacja i dyskusja na temat kwalifikacji i weryfikacji leczenia biologicznego przez 

Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych w 
programie leczenia RZS i MIZS

4. Omówienie wniosków dyskusyjnych we wskazaniach RZS, MIZS, ZZSK, ŁZS
5. Wolne wnioski.
6. Ustalenie terminu następnego spotkania Zespołu.

1. Raport  z  wykorzystania  systemu  informatycznego  w  chorobach  reumatycznych 
( RZS, MIZS, ZZSK, ŁZS) – na dzień 18.04.2012r.

     Przewodnicząca  Zespołu  omówiła  przesłany  raport  z  wykorzystania  Systemów 
Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT) na dzień 18 kwietnia 2012 roku. 
Kwalifikacja pozytywna do programu w ostatnim miesiącu wynosi: w RZS 24, MIZS – 3, w 
ZZSK – 18, ŁZS- 37.
Zmiana pozytywna leku na kolejny rzut w RZS wynosi 25, MIZS – 1, ZZSK- 0,  ŁZS-0. 
Uzupełniono 1 wniosek z poprzedniego systemu, do uzupełnienia pozostało 545 wnioski.
Liczba aktywnie leczonych lekami biologicznymi (zakwalifikowane, w toku, nawrót) wynosi 
3 528 ( u 104 świadczeniodawców). 
Wszystkich programów leczenia biologicznego odnotowano 5 163 (w RZS - 3 041, MIZS 
656,  ZZSK- 1 192,    ŁZS-  274)
W remisji zgodnie z programem zarejestrowano łącznie 558 osób ( w RZS- 394, MIZS- 0, 
ZZSK- 163, ŁZS-1). Zakończyło leczenie 546 pacjentów (w RZS- 375, MIZS- 110, ZZSK- 
61, ŁZS-0). 
W kwalifikacji zostało odrzuconych 133 wnioski ( w RZS- 74, MIZS- 26, ZZSK- 19, ŁZS-
14). 

Zespół  omówił  zestawienia  programów  leczenia  poszczególnymi  preparatami 
biologicznymi  i  przypomniał,  że  w  systemie  monitorowania  funkcjonuje  możliwość: 
„zawieszenia,”  czyli  wstrzymania  leczenia  pacjenta  (z  powodu,  np.:  rezygnacji  pacjenta, 
wyjazdu,  planowanego  zabiegu  operacyjnego).  Umożliwia  powrót  do  wprowadzania 
aktualnych danych pacjenta (do 3 miesięcy). Powyżej 3 miesięcznej przerwy, wniosek zostaje 
ponownie kwalifikowany przez ekspertów Zespołu Koordynacyjnego.

1



2. Dyskusja nad raportem- Członkowie Zespołu Koordynacyjnego.

     Zespół  ekspertów po  analizie  zestawień  monitorowanych  programów  biologicznych 
przygotowanych przez firmę Asseco, zgłosił uwagi związane z remisją dotyczące niejasności 
w  programie  MIZS.  Brak  danych  utrudnia  ocenę  pacjentów aktywnie  leczonych  lekami 
biologicznymi. Zespół ustalił ponownie przekazać firmie Asseco kryteria remisji u chorych na 
MIZS.

Następną  sprawą  jest  uzupełnianie  programów  z  poprzedniego  rejestru.  Do 
uzupełnienia  pozostało  545  pacjentów  uprzednio  leczonych  lekami  biologicznymi 
zarejestrowanych w poprzednim systemie. Zespół zwrócił uwagę na niską liczbę uzupełnienia 
programu  w  tym  roku,  pozostawił  to  zagadnienie  do  szerszego  omówienia  w  wolnych 
wnioskach. 

3. Informacja i dyskusja na temat kwalifikacji i weryfikacji leczenia biologicznego przez  
Zespół  Koordynacyjny  ds.  Leczenia  Biologicznego  w  Chorobach  Reumatycznych  w 
programie leczenia RZS i MIZS.

Członkowie  Zespołu  omówili  opis  świadczenia  do  przygotowanego  projektu  Zarządzenia 
Prezesa NFZ. Wyznaczyli osoby: Prof. Annę Filipowicz–Sosnowską, Prof. Lidię Rutkowską–
Sak  i  Prof.  Piotra  Głuszko do  szerszego  omówienia  projektu  z  Dyrekcją  Instytutu 
Reumatologii. 

4. Omówienie wniosków dyskusyjnych we wskazaniach RZS, MIZS, ZZSK, ŁZS.

• Analiza wniosków dyskusyjnych RZS, ZZSK i ŁZS.
Przewodnicząca Zespołu Profesor Anna Filipowicz-Sosnowska omówiła 6 wniosków 
dyskusyjnych z RZS, ZZSK i ŁZS.

Zespół Koordynacyjny prosi lekarzy wprowadzających wnioski chorych do systemu o:
 wpisanie komentarza (w uwagach), z informacją o terminie indywidualnego rozpatrzenia 

wniosku na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego; 

 podawanie numeru pacjenta w programie   na przesyłanych ( papierowych) wnioskach do 
indywidualnego rozpatrzenia przez Zespół Koordynacyjny;

• Analiza wniosków dyskusyjnych MIZS.
            Pani Profesor Lidia Rutkowska-Sak omówiła 5 wnioski dyskusyjne
            (niestandardowe).

Uchwała z dnia 14 marca 2012 roku
Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego

w Chorobach Reumatycznych 
Zespół Koordynacyjny po omówieniu problematycznych 11 wniosków, 

wyraził zgodę 7 pacjentom na leczenie biologiczne. 

Zespół  wskazał,  że  niektóre  wnioski  zawierają  zbyt  mało  informacji  medycznych, 
uniemożliwiają  kwalifikację  wnioskowanych  pacjentów,  a  sporadycznie  spotyka  się 
informację  dotyczącą  wcześniejszego  sposobu  rozliczenia  (u  nowych  pacjentów). 
Jednocześnie przypomina, że rozpatruje wnioski na leczenie biologiczne, wystawiane tylko 
przez lekarzy, na podstawie aktualnego badania klinicznego i dokumentacji medycznej.
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 Zespół  Koordynacyjny  ds.  Leczenia  Biologicznego  w  Chorobach  Reumatycznych  
kwalifikuje wnioski o leczenie biologiczne do refundacji przez NFZ, natomiast nie ponosi  
odpowiedzialności prawnej za decyzje podjęte przez lekarza, co do wskazanej terapii lekowej  
u chorego i za rzetelność wprowadzonych danych w SMPT.

5.Wolne wnioski.

Przewodnicząca Zespołu przedstawiła:
•  pismo  Mecenasa  Bartłomieja  Kuchty występującego  jako  przedstawiciel  organizacji 

pacjentów wnoszącego o odrzucenie Regulaminu Pracy Zespołu przygotowanego przez 
Prezesa NFZ i prowadzenie prac według poprzednich zasad.

W tej sprawie Zespół Koordynacyjny zaproponował, aby Organizacje Pacjentów, zwróciły się 
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
• informację, jaka ukazała się na serwerze Rynku Zdrowia dotyczącą stanowiska Polskiego 

Towarzystwa  Reumatologicznego  (PTR)  wprowadzenia  koniecznych  zmian  w 
programach lekowych MIZS.

• problem uzupełnienia  aktualnego programu z poprzedniego rejestru.  Zostało odczytane 
pismo  jednej  z  firm  farmaceutycznych  zaniepokojonej  niemożnością  skorzystania 
pacjentów  z  leku,  którego  skuteczność  została  potwierdzona  podczas  poprzedniego 
systemu ewidencji chorych.

Eksperci Zespołu Koordynacyjnego podjęli decyzję o wystosowaniu pisma do Prezesa NFZ i 
do  wiadomości  firmy  Asseco  z  prośbą  o  przyspieszenie  procesu  uzupełnienia  systemu 
informatycznego  o  wnioski  z  poprzedniego  systemu  SMPT.  Brak  informacji  w  nowym 
systemie  o  pacjentach  leczonych  uprzednio  lekami  biologicznymi,  powoduje  konieczność 
kwalifikowania ich jako rozpoczynających leczenie, co nie jest zgodne z zapisem programu: „ 
Pacjent jest włączony do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało niski 
poziom aktywności choroby lub remisji.”

    6 . Ustalenie terminu następnego spotkania Zespołu.
Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia na dzień 16 maja 2012 roku na godzinę 11:30.

Termin posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego może być zmieniony z uwagi na inne 
ważne aktywności Członków Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego
w Chorobach Reumatycznych.

Po wyczerpaniu  porządku obrad i  podziękowaniu  zebranym za udział  w spotkaniu 
posiedzenie zakończono. 

W załączeniu:
1. Lista obecności. 
2. Wnioski dyskusyjne omawiane na posiedzeniu.
3. Raport  z  wykorzystania  systemu informatycznego w chorobach  reumatycznych  (  RZS,  MIZS,  ZZSK,  

ŁZS) – na dzień 18.04.2012r.
4.  Informacja  i  dyskusja  na  temat  kwalifikacji  i  weryfikacji  leczenia  biologicznego  przez  Zespół  

Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych w programie leczenia RZS i  
MIZS.

                                                                         Protokół zatwierdziła: Przewodnicząca
                                                                                           Zespołu Koordynacyjnego 
                                                                                         ds. Leczenia Biologicznego
                                                                                          w Chorobach Reumatycznych
                                                                              Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska
Protokół sporządziła:                                                    
Emilia Stadnik
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Załącznik nr 1     Lista obecności Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia Biologicznego 
                             w Chorobach Reumatycznych w dniu 19 kwietnia 2012 roku.

W spotkaniu uczestniczyli:

Przewodnicząca - Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz–Sosnowska

Wiceprzewodnicząca – Prof. nadzw. dr hab. med. Lidia Rutkowska–Sak

Prof. dr hab. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal

Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko

Prof. dr hab. med. Zygmunt Adamski

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Gliński

Pani Jolanta Grygielska (przedstawiciel chorych na RZS)

Osoby reprezentujące Dyrektora Instytutu Reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów (Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych)  
 Dr med. Leszek Wójtowicz ( Pełnomocnik ds. Organizacji Lecznictwa)                     

Osoby nieobecne na spotkaniu: 
Wiceprzewodniczący- Prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
Prof. dr hab. med. Marek Brzosko 
Prof. nadzw. dr hab. med. Otylia Kowal–Bielecka 
Dr n. med. Józef Gawęda
Dr n. med. Marcin Stajszczyk
Pani Beata Ratajczyk-Bienert (Ministerstwo Zdrowia) 
Pani Dorota Drobisz-Kopydłowska (NFZ - Centrala) 
Mec. Bartłomiej Kuchta ( przedstawiciel Stowarzyszenia ZZSK)

Osoby zaproszone na spotkanie:
Leszek Szalak Z-ca Dyrektora DGL NFZ 
Andrzej Śliwczyński- Z-ca Dyrektora DGL NFZ
Przemysław Seroczyński (firma Asseco)

Sekretariat Zespołu:
Protokolant- Emilia Stadnik
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