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Szanowny Pan
Prof. Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
Ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Fundacja NeuroPozytywni, reprezentująca pacjentów z chorobami mózgu w pełni popiera stanowisko
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu w sprawie
projektu programu pilotażowego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą
przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

Zaproponowany projekt pilotażu jest wprawdzie odpowiedzią na potrzeby pacjentów, ale nie
uwzględnia faktu, ze leczenie za pomocą trombektomii mechanicznej jest prowadzone w Polsce już
od ponad 2 lat i to w kilkunastu ośrodkach w Polsce. Ośrodki te mają już pewne doświadczenie,
wiedzę, a ich usługi nie odbiegają standardami od tych, które są oferowane w innych krajach EU.
Pilotaż, który zakłada prowadzenie trombektomii tylko w kilku wybranych ośrodkach de facto zawęża
dostęp tej usługi dla pacjentów.
Pomijając aspekt ekonomiczny i logistyczny, o którym wspomina prof. Jarosław Sławek, prezes PTN,
chcielibyśmy przypomnieć, że w przypadku pacjentów po udarach najistotniejszy jest czas uzyskania
odpowiedniej pomocy. Zmniejszenie liczby ośrodków prowadzących trombektomię, oznacza
wydłużenie drogi jaką musi przebyć pacjent i – co z tym związane, zwiększenie prawdopodobieństwa
znacznego uszkodzenia mózgu, pojawienia się trwałych deficytów neurologicznych, a przede
wszystkim zagrożenie dla ich życia. Najlepsze efekty daje bowiem trombektomia wykonana
bezpośrednio po udarze (najpóźniej do 6 godzin od pierwszych objawów). Zatem – im bliżej jest
ośrodek wykonujący zabieg, tym większa szansa, że pacjent nie tylko przeżyje udar, ale powróci do
normalnego funkcjonowania.
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Mając na względzie dobro pacjentów, zwracamy się z prośbą o rozważenie jak najszybszego
spotkania z środowiskiem reprezentującym profesjonalistów oraz chorych po to, by zaproponowane
rozwiązanie prawne w pełni wykorzystało istniejące już zasoby, podjęte działania i w pełni służyło
pacjentom.

Z wyrazami szacunku

Izabela Czarnecka-Walicka
Prezes Fundacji NeuroPozytywni
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