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List adresowany do lekarzy
zajmujących się leczeniem farmakologicznym pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.
Zwracam się do tych lekarzy, którzy prowadzą leczenie farmakologiczne chorych cierpiących na zaburzenia
psychiczne.
W ostatnim czasie uzyskałem z Ministerstwa Zdrowia informacje, że wyraźnie wzrastają wydatki budżetowe
związane z refundacją leków przeciwpsychotycznych II generacji. Wprawdzie – według informacji Narodowego Funduszu Zdrowia – leki stosowane w chorobach ośrodkowego układu nerwowego (ATC grupa „N”) mają
jedynie 4% udziału w rynku (dla porównania: leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
– ATC grupa „C” to aż 55% udziału), to jednak w rankingu wartości sprzedaży, jedno z czołowych miejsc zajmuje lek przeciwpsychotyczny II generacji – olanzapina.
Fakt ten jest zastanawiający, ale przede wszystkim nie znajduje on uzasadnienia w zwiększeniu liczby chorych na schizofrenię, gdyż takiej tendencji nie obserwujemy. Wprawdzie wzrasta liczba chorych, którzy zgłaszają się po porady psychiatryczne, ale dotyczy to głównie chorych z zaburzeniami lękowymi czy z depresją lub
uzależnieniem, a nie chorych na schizofrenię.
Wzrost popularności leków przeciwpsychotycznych II generacji w leczeniu psychiatrycznym jest zjawiskiem normalnym i obserwowanym w innych krajach. Z drugiej strony, jeżeli wzrasta stosowanie leków przepisywanych jedynie chorym na schizofrenię (bowiem odnotowany wzrost wydatków dotyczy tzw. recept refundowanych), to można odnieść mylne wrażenie, że wzrasta liczba chorych na tę chorobę. Nie mamy danych
potwierdzających tę tezę.
Według obowiązujących przepisów, leki przeciwpsychotyczne II generacji mogą być refundowane jedynie
gdy są stosowane u chorych na schizofrenię. Wprawdzie staramy się o to, aby leki te były refundowane także
w innych schorzeniach (np. zaburzeniach schizoafektywnych i chorobie afektywnej dwubiegunowej), ale na
razie decyzja w tej sprawie nie zapadła.
Dlatego zwracam się do lekarzy, podejmujących decyzję o przepisywaniu leków chorym z zaburzeniami
psychicznymi, z prośbą o ścisłe przestrzeganie obowiązujących zaleceń i przypominam, że leki przeciwpsychotyczne II generacji objęte są refundacją jedynie u chorych na schizofrenię.
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