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M A T E R I A Ł  P R A S O W Y  

Wspólna  konferencja  prasowa  Krajowego  Konsultanta  w  Dziedzinie Dermatologii  
i Wenerologii, Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Dermatologii oraz Pacjentów z Łuszczycą 
z okazji Światowego Dnia Chorych na Łuszczycę

„W świecie pogoni za pięknem, osoby z przewlekłymi chorobami skóry są w Polsce  
postrzegane  jak  ludzie  drugiej  kategorii.  Przez  przechodniów  na  ulicy,  przez  
pracodawców, przez polityków. Należy mówić głośno „nie” dyskryminacji z powodu 
chorób skóry”.

(fragment stanowiska Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Dermatologii,  
lipiec 2009)



Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę

29 października to Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę. W Polsce łuszczyca dotyka blisko 

600 000 osób i uznana została za chorobę społeczną. Ponad 17 000 osób cierpi na najcięższą 

postać tego schorzenia.  Chorzy nie są w stanie normalnie funkcjonować,  mają  trudności 

z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych.  Ta liczna grupa pacjentów jest w 

naszym  systemie  opieki  zdrowotnej  pozbawiona  równego  dostępu  do nowoczesnych  i 

skutecznych metod terapeutycznych, które są standardem w Unii Europejskiej.

Choroby dermatologiczne  nie  zostały  wymienione  w  Narodowym Programie  Zdrowia  2007-

2015. W ostatnich latach wycofane zostały niektóre ze sprawdzonych metod leczenia. Nie 

ma  dzisiaj  w Polsce  programów  terapeutycznych  dedykowanych  schorzeniom 

dermatologicznym.  Pojedynczy pacjenci  mogą  liczyć  na  skuteczną  terapię,  przyznawaną 

każdorazowo  na  podstawie  indywidualnych,  uznaniowo  rozpatrywanych  wniosków.  To 

olbrzymia dysproporcja w dostępności do nowych metod terapeutycznych między Polską a 

pozostałymi krajami w Unii Europejskiej. W ciągu niespełna dwóch lat, w roku 2008 i 2009, 

leczeniem biologicznym objęto w naszym kraju tylko 220 chorych z łuszczycą, w stosunku 

do szacunkowej liczby ponad 17 000 pacjentów wymagających takiej terapii! Istnieją takie 

regiony  w  kraju,  gdzie  nowoczesne  metody  leczenia  nie  są  wogóle  dostępne. 

Prawdopodobnie od stycznia 2010 roku przestanie obowiązywać tzw. świadczenie za zgodą 

płatnika,  (czyli  wydawaną  w trybie  administracyjnym  decyzją  NFZ).  

Co stanie się z chorymi na łuszczycę za dwa miesiące?!

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Dermatologii i Wenerologii wraz z Krajowym Zespołem 

Ekspertów ds. Dermatologii oraz Pacjentami – Razem, w walce o normalne życie!

W lipcu 2009 r., z inicjatywy prof.  dr hab. med. Andrzeja Kaszuby, Krajowego Konsultanta w 

Dziedzinie  Dermatologii  i  Wenerologii,  powołany  został  Krajowy  Zespół  Ekspertów  ds. 

Dermatologii.  Zespół  tworzą  uznane  autorytety  z  zakresu  dermatologii. 

W początkowym okresie swoich prac Zespół wypracował Stanowisko, w którym zaproponował 

konkretne rozwiązania, zmierzające do zmiany sytuacji pacjentów dermatologicznych w naszym 

kraju. Zostało ono przedstawione prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorowi 

Agencji Oceny Technologii Medycznych. Eksperci postulują stworzenie i wdrożenie skutecznych 

standardów postępowania terapeutycznego. Przygotowane już projekty konkretnych programów 

w zakresie leczenia łuszczycy oraz łuszczycowego zapalenia stawów zostały złożone w Agencji 



Oceny  Technologii  Medycznych.  Dnia  14 września  br.  Rada  Konsultacyjna  AOTM  wydała 

pierwszą  pozytywną  rekomendację  dla  zaproponowanej  przez  Zespół  terapii  łuszczycowego 

zapalenia stawów. 

Aktualnie  Krajowy  Zespół  Ekspertów  ds.  Dermatologii  zainicjował  prace  nad  polskimi 

rekomendacjami  leczenia  łuszczycy  oraz  łuszczycowego  zapalenia  stawów.  Jednocześnie 

zapoczątkowano  przygotowywanie  polskiego  rejestru  pacjentów  z łuszczycą  i  łuszczycowym 

zapaleniem stawów. 

„Powołanie  Krajowego  Zespołu  Ekspertów  ds.  Dermatologii  było  pierwszym  krokiem 

do nawiązania konstruktywnej  współpracy z  Ministerstwem Zdrowia, a także Narodowym 

Funduszem  Zdrowia.  Konsolidacja  i  determinacja  całego  środowiska,  nas  -  lekarzy  

dermatologów oraz organizacji pacjentów, to sygnał dla wszystkich osób odpowiedzialnych 

za kształt  polityki  zdrowotnej  do podjęcia niezbędnych działań.  Wierzymy,  że  wspólnymi 

siłami  uda  nam  się  osiągnąć  upragniony  cel:  poprawę  losu  osób  ze  schorzeniami  

dermatologicznymi  

i równą dostępność do terapii medycznych. Tak, aby nikt spośród chorych na łuszczycę nie  

był  

w Polsce dyskryminowany i znał swoją przyszłość.” (prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba, 

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Dermatologii i Wenerologii, Przewodniczący Krajowego 

Zespołu Ekspertów ds. Dermatologii).

Wspólny Apel skierowany do Pani Minister Zdrowia i Pana Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia o: 

• stworzenie w Polsce długoterminowej strategii w zakresie leczenia chorych 

na łuszczycę,

• wdrożenie wypracowanych standardów terapeutycznych uwzględniających nowoczesne 

metody leczenia,

• zapewnienie polskim pacjentom dostępu do terapii biologicznej.

Podpisują: 



Prof. dr  hab.  med.  Andrzej  Kaszuba,  Krajowy  Konsultant  w  Dziedzinie  Dermatologii 

i Wenerologii, Przewodniczący Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Dermatologii

Prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka, Członek Krajowego Zespółu Ekspertów ds. Dermatologii 

oraz 

przedstawiciele Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę reprezentującej: 

Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie, 

Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  Chorych  na  Łuszczycę  „Psoriasis”  z  siedzibą  w  Bydgoszczy, 

Pomorskie  Stowarzyszenie  Chorych  na  Łuszczycę  „Fala  nadziei”  z  siedzibą  w  Gdańsku, 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z cienia” z siedzibą w Poznaniu, 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę z siedzibą we Wrocławiu.

__________________
Informacje dodatkowe:
Piotr Pietrzak : 0 606 753 700, piotr.pietrzak@a2pr.pl
Agnieszka Libura: 0 500 22 89 89, libura@a2pr.pl
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