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Treść listu rozesłanego do adresatów wg załączonego spisu 

 

 

W sprawie utworzenia Programu Terapeutycznego  

leczenia łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów. 

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

Zwracamy się do Pani/Pana w imieniu osób cierpiących na łuszczycę w cięŜkiej postaci i 

łuszczycowe zapalenie stawów (gdzie stosowanie leków przeciwreumatoidalnych modyfikujących 

przebieg choroby jest niewystarczające) oraz ich rodzin, przyjaciół, znajomych i pracodawców. 

Celem niniejszego listu jest doprowadzenie do stworzenia programu lekowego skierowanego na 

leczenie łuszczycy, opartego na lekach immunosupresyjnych stosowanych ogólnoustrojowo. Program 

ten jest jedynym rozwiązaniem mogącym zagwarantować nam dostęp do nowoczesnych terapii i 

polepszyć jakość naszego Ŝycia. Wszelkie rozwiązania pośrednie okazują się niewystarczające i 

prowadzą do powaŜnych skutków psychospołecznych, które odbijają się na naszym zdrowiu i – w 

konsekwencji – na kieszeni podatnika. Chcemy godnie Ŝyć, funkcjonować w społeczeństwie, a takŜe 

pracować i przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, edukacji, biznesu. Bez programu 

terapeutycznego nie mamy tej moŜliwości. Jego stworzenie leŜy bezpośrednio w Państwa gestii, 

dlatego zawierzamy Państwu nasz los, licząc na stosowną reakcję i realne wsparcie. 

 

Przedstawiamy kilka faktów, z którymi konsekwentnie i regularnie docieramy do mediów, a 

które nierzadko wstrząsają opinią publiczną – być moŜe są juŜ Pani/Panu znane. W przeciwnym 

wypadku mogą okazać się zaskakujące. Czy wie Pani/Pan, Ŝe łuszczyca to najczęściej występujące 

schorzenie skórne? Szacuje się, Ŝe na świecie cierpi na nią ok. 4% całej populacji. Jednak dla 

niewielkiej liczby pacjentów - właśnie dla nas - z cięŜką postacią choroby, terapia lekami 

przeciwreumatoidalnymi (które z reguły stosuje się w leczeniu łuszczycy) nie odnosi poŜądanych 

efektów. Konieczne jest stosowanie nowoczesnych leków immunosupresyjnych, biologicznych, na 

które mogą pozwolić sobie tylko pacjenci z zasobniejszym portfelem. Jest nas niewielu w skali 

kraju, ale nie stanowimy finansowej elity. Terapia przekracza moŜliwości naszych domowych 

budŜetów, dlatego po raz kolejny, tym razem nie indywidualnie, lecz ramię w ramię z innymi 



 

pacjentami apelujemy o odzew i zainteresowanie naszymi problemami. Jak Pani/Panu wiadomo, 

jedyną formą wsparcia na którą obecnie moŜemy liczyć jest tzw. świadczenie za zgodą płatnika. To 

rozwiązanie absolutnie niesatysfakcjonujące, nie przynoszące odpowiednich rezultatów w wymiarze 

zdrowotnym, a przyczyna tego stanu rzeczy jest prosta - dostępność świadczenia jest skutecznie 

ograniczona i wiąŜe się z długą, zawiłą i upokarzającą biurokratyczną drogą oraz angaŜowaniem 

czasu i energii wielu osób (pacjentów, lekarzy, kierownictwa placówek medycznych). Co gorsza, 

droga ta nie gwarantuje sukcesu, a sukces bywa krótkotrwały – nawet przyznanie i rozpoczęcie 

terapii nie oznacza, Ŝe będzie kontynuowana, choć jej przerwanie jest niezgodne z zapisami 

Konstytucji RP. Tragiczne jest równieŜ to, Ŝe wielu pacjentów pozostaje poza zasięgiem takich form 

pomocy, co z góry skazuje ich na większe cierpienia. Tymczasem w krajach Unii Europejskiej 

nowoczesne terapie skierowane na leczenie łuszczycy są finansowane przez lokalne fundusze 

zdrowia, a pacjenci, dzięki skutecznemu leczeniu, mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie 

– pełnić obowiązki rodzinne i  zawodowe.  

 

          Karta Praw Pacjenta w Polsce, powołując się na ustawę zasadniczą - Konstytucję z dnia 2 

kwietnia 1997 roku, podaje, Ŝe „kaŜdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (art. 68 ust. 2 Konstytucji RP). Pacjenci z 

cięŜką odmianą łuszczycy są pomijani w programach lekowych, które są jedynym gwarantem 

równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w Konstytucji. Nie rozumiemy, 

dlaczego tak się dzieje w sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje kilka nowoczesnych leków 

immunosupresyjnych, które z powodzeniem moŜna stosować w leczeniu tej strasznej choroby. Ich 

działanie jest potwierdzone nie tylko badaniami klinicznymi, ale przede wszystkim codzienną 

praktyką leczenia pacjentów w całej Europie i na świecie.  

 

           Pragniemy zaznaczyć, Ŝe łuszczyca to nie tylko ból i konieczność codziennego przyjmowania 

leków. Dla chorych na łuszczycę najdotkliwsze są skutki psychospołeczne. Liczne zmiany skórne, 

często w widocznych na ciele miejscach, jak dłonie czy skóra głowy, są nie tyle dyskomfortem, ile 

powaŜnym problemem psychicznym. W obawie przed reakcją otoczenia chorzy na łuszczycę 

ograniczają kontakty towarzyskie, zawodowe, a nawet rodzinne. Częściej niŜ u zdrowych ludzi 

obserwuje się u nich okresy obniŜenia nastroju, lęki i depresję, a takŜe wzmoŜoną podatność na 

stres, który z kolei prowadzi do nasilenia zmian skórnych. Chcemy wyrwać się z zamkniętego kręgu 

łuszczycy i wiemy, Ŝe mamy na to szanse. Szansą jest program terapeutyczny! 

 

Czas zmienić los pacjentów z łuszczycą. KaŜdy chory powinien mieć swobodny dostęp do 

skutecznych środków i skutecznego leczenia, czyli ochrony swojego zdrowia. (art. 68 ust.1 

Konstytucji RP). Niestety w tej chwili wysokie koszty leczenia i brak programu terapeutycznego 

sprawiają, Ŝe pacjenci z cięŜką postacią łuszczycy i łuszczycowym zapaleniem stawów są 

pozbawieni dostępu do leczenia.  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę 

„Psoriasis” w imieniu chorych na łuszczycę w Polsce prosi o zainteresowanie się tą specyficzną 

grupą pacjentów i pilne podjęcie konkretnych decyzji zmierzających do utworzenia programu 



 

terapeutycznego dla łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów. Jesteśmy gotowi rozmawiać i 

wspierać całą swoją mocą działania zmierzające w kierunku poprawy jakości zdrowia i Ŝycia chorych 

na łuszczycę w cięŜkiej postaci i łuszczycowe zapalenie stawów. Będziemy z uporem przypominać o 

swoich potrzebach, prawach i naszej codzienności, która rysuje się w coraz ciemniejszych barwach. 

 

W imieniu chorych na łuszczycę, 

……………………………………………………………….. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis" 

ul. Mąkowarska 8  

85-560 Bydgoszcz 

 


