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W odpowiedzina pismo z dnia 14 lipca 2015 r., zawierajqceapel Srodowiska
profesjonalist6w
psychiatrycznej
opieki zdrowotnej,dotyczqcysytuacjipsychiatrycznej
opiekizdrowotnejw Polscea w szczegolnoSci
braku odpowiedniegojej finansowania,
zwracamsig z uprzejmqpro6bqo przyjqcieponi2szego.
Na wstgpie chcialabymv'tyraziczdziwienieniedostrzeganiemptzez Pana Profesora
wielu pozytywnychzmian jakie w ostatnich latach zaszly w psychiatrycznejopiece
zdrowotnej.Nale2ybowiemzauwa2ye,i2 w porownaniudo innychzakres6wSwiadczeh
opiekizdrowotnejjest ona traktowanaptzez MinisterstwoZdrowiai NarodowyFundusz
Zdrowiaw spos6b priorytetowy.W celu poprawyjako6ciopieki psychiatrycznejw Polsce,
podejmowanesq liczne dzialania majqce zapewnic spoleczehstwuwielosektorowq
i komplementarnq
opiekgw zakresiezdrowiapsychicznego,ograniczy6wystgpowanie
zagro2ehdla zdrowia psychicznegooraz poprawicjako6ci2ycia os6b z zaburzeniami
psychicznymii ich bliskich.
Nie mogg r6wnie2 zgodzic sig z tezq braku realizacjiNarodowegoProgramu Ochrony
Zdrowia Psychicznego.Nale2y zaznaczyc,2e bie2qca realizacja Programu przynosi
pozytywnezmianyprzedewszystkimw finansowaniuSwiadczefizdrowotnychz zakresu
i leczeniauzalezniefi,stosowniedo potrzebi rozwojuSwiadczefi
opiekipsychiatrycznej
zdrowotnych. Naklady na Swiadczenia opieki zdrowotnej w

rodzaju opieka

psychiatryczna
i leczenieuzale2nieriwzroslyz 2 015 192 tys. zl w 2011 r. do poziomu
2 327 929 tys. zl w

Ministerstw]/3rs!viu
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ul.Mi0dows
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2014 r. Natomiast wysoko56 naklad6w finansowych

Telefosr {??}$34S601,
e-m0if: kfin$slsrifi@nu"$ov"pl
w**v.nx-gr:v^pl

na psychiatrycznq
opieke zdrowotnqznajdujqcasie w obowiqzujqcymplanie
finansowym
Narodowego
Funduszu
Zdrowiana 2015r. wynosi2 377 377 tys.zl i jest
wy2szao 49 448tys.zl od wartoscitej pozycjiw planiefinansowymna 2e14r.
Ponadto nale2y wskaza6, i2 dotychczas podczas realizacji zadah zawartych
w Programiepodjgto szereg dzialafi w zakresie profilaktykii promocjizdrowia
sprzyjajqcych postawom zrozumienia i akceptacji orcz przeciwdziatajqcych
dyskryminacjiwobec os6b z zaburzeniamipsychicznymi.Warto podkreSli6,
2e prowadzone
dzialaniaprzyczynify
sig do wzrostuaktywizacjizawodoweji integracji
psychicznymi.
spolecznej
os6b z problemami
podkreSlenie
Na szczeg6lne
zasluguje
jednosteksamorzqdu
aktywnewfqczanie
siq w realizacjg
Programu
terytorialnego.
Majqcna uwadzepowy2sze,glownerezultatyi osiqgnigciaw czasiedotychczasowej
przedstawialy
realizacji
Programu,
powiat6w
sig nastgpujqco
dlawojew6dztw,
i gmin:
Wojew6dztwa
w6r6dgl6wnychosiqgniq6
w realizacji
Programu
wymienialy:
- 84,60%);
1) przeprowadzenie
(11wojew6dztw
szkolefi,dziafafiinformacyjnych
2) utworzenie nowych jednostek, poprawa infrastruktury ju2
- 53,80%);
(7 wojew6dztw

istniejqcej

pozarzqdowymi
3) efektywnawsp6lpracasamorzqduz organizacjami
(6 wojewodztw46,20o/o);

4) opracowanieprogramuprofilaktyczno-organizacyjnego
(5 wojew6dztw- 38,50%);
5) inne (w tym: wsparciefinansowe)(4 wojew6dztwa- 30,80%);
6) wspolpracazinnymiinstytucjami(3 wojew6dztwa- 23,1Q/").
PowiatywSr6dglownychosiqgnig6w realizacjiProgramuwymienialy:
1) dzialaniainformacyjne
iedukacyjne(169powiat6w- 65,30%);
2) aktywizaqa zawodowa i integracja spoleczna os6b z problemami psychicznymi
(113powiat6w- 43,600/");
3) wspolpracaz innymiinstytucjami(102 powiaty- 39,4O/");
profilaktyczne(81 powiat6w- 31,30%);
4) zapewnienieopiekildzialania
5) zmniejszenieskalizjawisk(17 powiat6w- 6,60%);
(16 powiatow- 6,2O/");
6) wspolpracaz organizacjamipozarzqdowymi
7) dofinansowaniedzialafii program6w(13 powiat6w- 5,00%).
osiqgnigcw realizacjiProgramuzaliczyly:
Gminydo najwa2niejszych
1) dzialaniainformacyjnei edukacyjne(272 gmin - 36,60%);
(252 gmin - 33,90%);
2) zapewnienieopieki,dzialaniaprofilaktyczne

3) wsp6lpracaz innymiinstytucjami(162gmin - 21,9Qo/");
4) aktywizacjazawodowa i integracjaspoleczna os6b z problemamize zdrowiem
psychicznym
(1a9gmin - 20,0O/");
5) zmniejszenieskalizjawisk(41 gmin - 5,50o/o);
6) dofinansowaniedzialafii program6w(26 gmin - 3,50o/o);
7) wsp6lpracaz NGO (22 gmin - 3,00%).
Odnoszqcsig do podniesionqprzez Pana Profesorakwestiibraku realizacjiProgramu
w zakresie dostgpu do najbardziejefektywnychform pomocy onz kwestii Centr6w
ZdrowiaPsychicznegouprzejmieinformujg,2e w chwiliobecnej (zgodniez Rejestrem
Podmiot6wWykonujqcychDzialalno5cLeczniczq)funkcjonujew Polsce36 podmiot6w
o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego.Centra te co prawda nie funkcjonujq
na zasadachSci5leokre5lonychw rozporzqdzeniuRady Ministrowz dnia 28 grudnia
2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, jednakze
du2a cze6c podmiot6w spelnia funkcje odpowiadajqce strukturze istniejqcej
w ww. rozporzqdzeniu. Pragng zaznaczyc, i2

ustalenie regulacji prawnych

oraz organizacyjnych, a tak2e zasad funkcjonowania Centr6w jest jednym
z priorytetowychdzialah MinisterstwaZdrowia.Majqc na uwadze powy2sze,w chwili
obecnej przygotowywanesq zmiany, kt6re w spos6b znaczqcyulatwiq kontraktowanie
Centr6w przez Narodowy Fundusz Zdrawia. Planuje siq aby zmiana w zakresie
warunk6w realizacjiSwiadczef opieki psychiatrycznejprzygotowanapzez Ministerstwo
Zdrowia,umo2liwilaNarodowemuFunduszowiZdrowia
oglaszaniekonkurs6wna Centra
Zdrowia Psychicznegoobejmujqce:poradniqzdrowia psychicznego,zesp6l leczenia
oddzialdziennypsychiatrycznyoraz oddzialszpitalnypsychiatryczy.
Srodowiskowego,
Nale2y zaznaczyc,2e projekt przedmiotowegorozporzqdzeniazostanie skierowany
do konsultacjipublicznychw najbli2szymczasie.
Dodatkowo uprzejmie informujg, 2e przepis stanowiqcy, i2 Centrum Zdrowia
Psychicznegozapewnia kompleksowqopiekq zdrowotnq dla osob z zaburzeniami
psychicznymi znalazl umocowanie w przekazanym do Sejmu w dniu 15 lipca
br. projekcieustawyo zdrowiupublicznym.
Ponadto, pragnq zauwaLyc, i2

priorytety Ministerstwa Zdrowia dotyczqce

psychiatrycznejopieki zdrowotnej znajdujq odzwierciedleniew przedmiotowym
projekcie,zgodnie z ktorym najistotniejszedzialaniana rzecz zdrowia psychicznego
sq wyszczeg6lnionejako jeden z celow operacyjnychNarodowegoProgramuZdrowia,
kt6ryw najbli2szymczasiezostanieprzekazanydo uzgodniefii konsultacjipublicznych.

program6w
W opiniiMinisterstwaZdrowia
konsolidacja
zdrowotnych
z najistotniejszych
obszar6wzdrowiaw tym z obszaruzdrowiapsychicznego
projekcie,
w przedmiotowym
przy jednoczesnymzapewnieniuich finansowania,w spos6b znaczqcyprzyczyni
sie do zwigkszenia
skutecznoSci
realizacjiopracowanych
zadah.Ponadto,pragne
glqbokieprzekonanie,
priorytet6w
wyrazi6,
i2okre5lenie
w ramachposzczeg6lnych
cel6w
operacyjnychNarodowegoProgramuZdrowia,majqcychjednq podstawgprawnq,
prowadzonych
umozliwi
skutecznq
koordynacjg
dzialah.
Jednocze5nie
w odniesieniu
do Srodowiskowych
formopiekipsychiatrycznej
w Polsce
pragnezaznaczy1,
2e systematyczny
wzrostnaklad6wna Swiadczeh
wplywakorzystnie
m.in. na udzielanieSwiadczehopieki zdrowotnejwlaSniew zakresie leczenia
o czym Swiadczy m.in. wzrost liczby zespol6w leczenia
Srodowiskowego,
lat.
Srodowiskowego
na przestrzeni
kilkuostatnich
Rok

2011

2012

2013

2014

2011-2014

Liczba zespol6w leczenia
. .i64
Srodowiskowego
ii,..',
. , .'
w latach2011-2014.
Tabela1. Liczbazespol6w
leczenia
Srodowiskowego

j,

wlasnena podstawie
danychz NFZ.
2r6dlo:Opracowanie
Odnoszqc sig natomiastdo postulatudotyczqcegobraku refundacjinowoczesnych
dlugodzialajqcychlekow przeciwpsychotycznych
uprzejmie informuje, i2

zgodnie

z aktualnie obowiqzujqcymobwieszczeniemMinistra Zdrowia w sprawie wykazu
refundowanych
lek6w,Srodk6wspo2ywczychspecjalnegoprzeznaczenia
zywieniowego
ryczaltowqdo wysoko6cilimitufinansowania
orazwyrob6wmedycznychza odplatno5ciq
sq refundowanenastgpujqceleki w postacizawiesinydo wstrzykiwafo przedlu2onym
uwalnianiu:

Substancja
czynna

Nazwa, posta6
idawka leku

Zakres wskazaf objgtych
refundacjq

u doroslych
Schizofrenia
pacjent6w,u kt6rych
proszeki
ZypAdhera,
uzyskano
odpowiedniq
rozpuszczalnik
do
podczas
stabilizacjg
sporzqdzania
leczeniaolanzapinq
do
zawiesiny
w postacidoustnej,
Olanzapinumwstrzykiwafi
nawrotu
w przypadku
o przedluzonym
psychotycznych
objaw6w
(dawki:
uwalnianiu,
w wyniku
2 1 0 m 9 , 3 0m09 , 4 0 5
udokumentowanego,
mg)
braku
uporczywego
choreoo
wso6lpracv

Wysoko66
doplaty
pacienta

4,32- 9,22

Rispolept
Consta,
proszeki
rozpuszczalnik
do
sporzqdzania
Risperidonum
zawiesiny
do
wstrzykiwah
o przedtu2onym
(dawki:
uwalnianiu
50
m 9 , 3 7 , 5m g ,2 5 m o )

Schizofrenia
w przypadku
nawrotuobjaw6w
psychotycznych
podczas
terapiineuroleptykami
w wyniku
udokumentowanego,
uporczywego
braku
wsp6fpracy
chorego

3,2- 7,37

Jednocze5nie
nale2yzauwa2y6,,
i2 wydatkiNarodowego
FunduszuZdrowiazwiqzane
z refundacjq
ww. lekoww latach2011-2014r. znaczqcowzroslyi bylynastqpujqce:
Nazwa leku

2011r.

2012r.

2013r.

Rispolept
Consta
(risperidon)

78 680 542,69 71 722 574,15 BO784 270,39
zl
zl
zl

ZypAdhera
(olanzaoina)

34 903.86zl 2 870 729.04zl 5 848 928.14zl

2014r.
88 179 298,09
zl
1 0 0 1 28 5 0 , 5 1
zl

Kwestie zwiqzane z refundacjq poszczegolnychtechnologii lekowych reguluje
ww. ustawa z dnia 12 mala 2011 r. o refundacji lekow, Srodkow spoLywczych
specialnego przeznaczenia 2ywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz. U. Nr 122
poz. 696 z po2n. zm.). Zgodnie z ww. ustawq, MinisterZdrowia podejmujedecyzje
dotyczqce refundacji produktow leczniczych majqc na uwadze uzyskanie jak
najwigkszychefektow zdrowotnych w ramach dostgpnych Srodkow publicznych,
uwzglgdniajqcnastgpujqcekryteria:
1) stanowiskoKomisjiEkonomicznej;
2) rekomendacjqPrezesaAgencjiOceny TechnologiiMedycznych;
3) istotno6cstanu klinicznego,kt6regodotyczywnioseko objgcierefundacjq;
4) skuteczno5dklinicznqi praktycznq;
5) bezpieczefistwo
stosowania;
6) relacjakorzy5cizdrowotnych
do ryzykastosowania;
7) stosunek koszt6w do

uzyskiwanych efekt6w zdrowotnych dotychczas

refundowanych lekow, Srodkow spo2ywczych specjalnego przeznaczenia
2ywieniowego,
wyrob6wmedycznych,w por6wnaniuz wnioskowanym;
8) konkurencyjno66
cenowq;
9) wptywna wydatkipodmiotuzobowiqzanegodo finansowaniaSwiadczehze Srodk6w
publicznychi Swiadczeniobiorcow;

10) istnienie alternatywnej technologii medycznej, w

rozumieniu ustawy

o Swiadczeniach,
orazjq efektywnoSci
kliniczneji bezpieczehstwa
stosowania;
11) wiarygodno6di precyzjgoszacowahkryteri6w,o kt6rychmowa w pkt 3-10
12) priorytetyzdrowotneokre6lonew przepisachwydanychna podstawieart. 31a ust.
2 ustawyo Swiadczeniach;
13) wysokoS6 progu kosztu uzyskania dodatkowego roku 2ycia skorygowanego
o jako56, ustalonego w wysoko6ci trzykrotno5ciProduktu Krajowego Brutto
na jednego mieszkahca,o kt6rymmowa w art. 6 ust. 1 ustawyzdnia26 pa2dziernika
2000 r. o sposobie obliczania warto6ci rocznego produktu krajowego brutto
(Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz 22009 r. Nr 98, poz. 817), a w przypadkubraku
mo2liwo6ciwyznaczeniatego kosztu - koszt uzyskaniadodatkowegoroku 2ycia biorqc pod uwagg inne mo2liwe do zastosowaniaw danym stanie klinicznym
procedurymedyczne,kt6re mogq byc zastqpioneprzez wnioskowanylek, Srodek
spo2ywczyspecjaInego przeznaczeniazywieniowego, wyr6b medyczny.
Ponadto,uprzejmieinformujg,i2 w dniu 23 grudnia 2014 r. do MinisterstwaZdrowia
wplynql wniosek o objgcie refundacjqi ustalenieurzgdowejceny zbytu leku Abilify
Maintena (Aripiprazolum)proszek i rozpuszczalnikdo sporzqdzania zawiesiny
do wstrzykiwai o przedlu2onymuwalnianiu, 4Q0 mg we wskazaniu: schizofrenia
u doroslychpacjent6w,u ktorychuzyskanoodpowiedniqstabilizacjqpodczasleczenia
arypiprazolemw postaci doustnej, w przypadku nawrotu objaw6w psychotycznych
w wynikuudokumentowanego,
uporczywegobrakuwsp6lpracychorego.
W rekomendacjinr 3112015z dnia 20 kwietnia2015 r. PrezesAgencjinie rekomenduje
objgciarefundacjqproduktuleczniczegoAbilifyMaintenaw przedmiotowym
wskazaniu.
Negocjacjecenowe z Komisjq Ekonomicznq zostatyzakohczonei MinisterZdrowia,
biorqc pod uwagg caloSc zgromadzonej dokumentacji w sprawie, niebawem wyda
decyzjgw przedmiotowymzakresie.
Zkolei w dniu 29 mala 2015 r. do MinisterstwaZdrowia ponowniewplyngtywnioski
o objgcie refundacjq i ustalenie urzgdowej ceny zbytu leku Xeplion, palmitynian

paliperidonu, zawiesina do

wstrzykiwah o

przedlu2onym uwalnianiu,

(dawki:50,75, 100i 150mg)we wskazaniu:
1 ampulkostrzykawka
leczenieschizofrenii
podczasleczenia
u doroslychpacjent6w,
u ktorychuzyskanoodpowiedniq
stabilizacjg
rysperydonem
lub paliperydonem,
w przypadkunawrotuobjaw6wpsychotycznych
w wynikuudokumentowanego,
uporczywego
brakuwsp6lpracy
chorego.

Wcze6niejszepostgpowaniao objgcierefundacjqww. lekowwe wskazaniu:u doroslych
pacjent6wze schizofreniq,po co najmniejjednym nawrocielub zaostrzeniuchoroby
w wywiadzie, spowodowanym udokumentowanym brakiem wsp6lpracy, ktorzy
odpowiadajqna leczenierysperydonemlub paliperidonemzakof.tczyly
sig wydaniem
wdniu 12 grudnia2014r. decyzjio odmowieobjgciarefundacjqiustalaniaurzqdowej
ceny zbytu leku Xeplion.Po ponownymrozpalrzeniusprawy MinisterZdrowiaw dniu
28 kwietnia2015 r. podtrzymalww. decyzjg.
W dniu 24 czerwca2015 r. wnioski o objgcie refundacjqleku Xeplion (ro2nedawki)
zlo?.onew roku bie2qcym zostaly przekazane do Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji w celu przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT,
stanowiskaRady PrzejrzystoSci
i rekomendacjiPrezesaAgencji. Nastgpnymetapem
postqpowaniabgdq negocjacjez KomisjqEkonomicznq.
Odnoszqcsig natomiastdo zbyt niskiejliczbymiejscrezydenckichw zakresiepsychiatrii
i psychiatriidzieci i mlodzie2yuprzejmie informujg,i2 liczba miejsc szkoleniowych
w jednostkachorganizacyjnychprowadzqcychspecjalizacjgw dziedziniepsychiatrii
dzieci i mlodzieZywzrasta coroczniei wynosi obecnie 231, t!. o 49 wigcej miejsc
w por6wnaniudo 2Q13r. MinisterstwoZdrowiaw celu zapewnieniaodpowiedniejliczby
lekarskiejkadry specjalistycznej
z dziedzinypsychiatrii zachgcado rozpoczynania
tej
specjalizacji.W tym miejscu nale2y zauwa2y6,,i2 na postgpowaniekwalifikacyjne
przeprowadzonew marcu br. zostaly przyznanerezydenturyna wszystkiewolne miejsca
szkoleniowe.
Majqc na uwadze powy2szewyja5nienia,pozostajqw przekonaniu,i2 przedmiotowa
odpowied2na pismo Pana Profesorazostanieprzyjgta.
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Do wiadomoSci:
1. SlqskaFiliaSekcjiNaukowejPsychiatriiSrodowiskowejPolskiegoTowarzystwa
Psychiatrycznego.

