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Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo 261/KW/PTSR/2022/DRG z  8 lipca 2022 r. dotyczące włączenia 

Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego do procesu opiniowania zmian 

w programie lekowym w leczeniu stwardnienia rozsianego, proszę o przyjęcie 

poniższych informacji.

Zapisy programów lekowych uzgadniane są każdorazowo z gronem specjalistów 

klinicznych w danej dziedzinie medycyny. Ostateczna decyzja dotycząca zgodności 

i zasadności treści ustalanych programów lekowych należy do Konsultanta Krajowego – 

krajowego eksperta w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Dodatkowo, swoją opinię 

wyraża Narodowy Fundusz Zdrowia jako podmiot odpowiedzialny za finansowanie 

świadczenia oraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

 W świetle przedstawionej ścieżki proceduralnej dotyczącej ustalania zapisów treści 

programów lekowych, należy podkreślić, iż finalny kształt tych zapisów nadawany jest 

przez członków środowiska medycznego. Zaistniałe wątpliwości w sprawie interpretacji 
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zapisów znajdujących się w programie, lekarz prowadzący powinien konsultować ze 

środowiskiem medycznym oraz Konsultantami na szczeblu krajowym lub wojewódzkim 

w celu ich wyjaśnienia.

Warto bowiem wskazać, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) to lekarz 

jest osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami, podejmującą decyzję o udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie ze 

wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami 

zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

oraz z należytą starannością. Lekarz jest więc osobą odpowiedzialną za dokonanie 

rozpoznania, ocenę stanu pacjenta i wybór najkorzystniejszej metody leczenia w danym 

przypadku klinicznym.

Dodatkowo, należy pamiętać, iż Organ działając w ramach obowiązujących przepisów 

zobowiązany jest starannie równoważyć interesy wszystkich grup pacjenckich 

partycypujących w refundacji, zważając przy tym na ograniczone środki finansowe 

przeznaczone na refundację. W konsekwencji, niemożliwym jest finansowanie 

wszystkich technologii medycznych ubiegających się o refundację, a decyzje są 

podejmowane z zachowaniem powtarzalności, przejrzystości, w oparciu o dowody 

naukowe. 

Mając powyższe na uwadze, podkreślić należy, że wszelkie działania dotyczące 

ustalania i zmian w programach lekowych są nakierowane na ochronę zdrowia i życia 

pacjentów, a Minister Zdrowia działa zawsze mając na względzie interes społeczny 

i słuszny interes pacjentów. Niemniej, żeby zachować obiektywizm oraz standaryzację 

postępowań, procedura nie przewiduje udziału organizacji pacjenckich w opiniowaniu 

opisów programów lekowych w żadnym schorzeniu, również w zakresie leczenia 

stwardnienia rozsianego.

Z poważaniem, 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
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