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                                      Warszawa, dn. 25.03.2019 r. 

        Sz. P. Łukasz 

Szumowski  

 Minister Zdrowia 

 ul. Miodowa 15,  

00-952 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 
 
zaniepokojeni telefonami od pacjentów, którzy nie mogą znaleźć miejsca, gdzie mogliby rozpocząć 
leczenie wysiękowego AMD w ramach programu lekowego, zwracamy się z pytaniem o powody 
zmniejszenia finansowania tego programu w 2019 r. 
 
Analiza kontraktów NFZ na b. r. wykazuje, że aż w 13 województwach kontrakty opiewają na mniejsze 
kwoty niż w roku 2018. Chociaż w trzech województwach kontrakty te są wyższe niż w roku 
poprzednim, ale łączna wartość wszystkich kontraktów na program lekowy leczenia AMD jest dużo 
niższa, bo aż  o 10 139 865 zł. 
 
Nie wiemy, z jakich powodów tak się stało, gdyż liczba pacjentów z tym rozpoznaniem jest 
nieporównywalnie wyższa niż liczba pacjentów leczonych w tym programie. Z danych 
epidemiologicznych wynika, że w Polsce choruje na wysiękową postać AMD około 140 tys. osób i co rok 
przybywa około 14 tys. nowych przypadków zachorowań. Z informacji uzyskanej od krajowego 
konsultanta ds. okulistyki, na koniec ubiegłego roku w programie lekowym było leczonych około 20 tys. 
pacjentów. Tak więc, aby zahamować proces przyrostu liczby ślepnących osób, należy ciągle jeszcze 
zwiększać liczbę pacjentów leczonych w ramach tego programu.  
 
Stowarzyszenie Retina AMD Polska od wielu lat zabiega o zwiększenie dostępu do terapii 
powstrzymujących utratę wzroku dla wszystkich potrzebujących, dlatego jesteśmy bardzo zaskoczeni 
decyzjami tak wielu oddziałów NFZ o zmniejszeniu wartości kontraktów na program lekowy leczenia w 
AMD w 2019 r. 
 
Wiemy, że trzyletnie doświadczenie stosowania programu zapewniającego pacjentom leczenie zgodne 
ze standardami towarzystw naukowych dowiodło skuteczności takiego postępowania terapeutycznego  
i przyniosło polskim pacjentom wymierne korzyści. Dlatego nie możemy pogodzić się z działaniami, 
które mogą zaprzepaścić dotychczasowy wysiłek. 
 
Bardzo prosimy o wyjaśnienie tej sprawy. Mamy nadzieję, że działania te są przejściowe i zostały 
podyktowane tymczasowymi uwarunkowaniami. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
 

Małgorzata Pacholec 
    
      P r e z e s 


