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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
1. programu lekowego - leczenie neuwaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),

2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/W2022

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH

Opis warunków udziału w Konkursie ofert.
— Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 — Oświadczenie o danych identyfikacyjnych Oferenta.

Załącznik nr 3 — Oświadczenie Oferenta w zakresie realizacji przedmiotu konkursu Ofert.
Załącznik nr 4 — Oświadczenie Oferenta w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Załącznik nr 5 — Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami Konkursu Otert.

Załącznik nr 6 — Oświadczenie o niekaralności.
Załącznik 6A — Imienny wykaz osób, które będąudzielać świadczeń zdrowotnych.
Załącznik nr 7 — Projekt umowy.

10. Załącznik nr 8 — Załącznik B.70 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-IO:
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekałza okulistęw zakresie:
f. programu lekowego - leczenie neuwaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienła plamki związanego z wiekiem (AMD),

2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/K/2022

l. Udzielający zamówienie:
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach — s.p.z.o.z., 40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

www.kolejowy.katowice.pl, tel.32 605 35 00, zwany dalej „Szpitalem'
•

II. Tryb postępowania:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistę w zakresie:
leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamkil. programu lekowego

związanego z wiekiem (AMD).
2. programu lekowego leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME) realizowanych
w Okręgowym Szpitalu Kolejowym Katowicach - s.p.z.o.z. w Katowicach, prowadzony

r. o działalności leczniczejjest oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) oraz ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkóvv publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 202! r. poz. 1285 ze zm.).

III. Przedmiot zamówienia:
l. Przedmiotem Konkursu Ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni okulistycznej
Szpitala po godzinach ordynacji dziennej, w dniach i godzinach ustalonych zgodnie z

harmonograrnern określonyrn przez Udzieląiącego zamówienie.
1.1 programu lekowego — leczenie neowaskularnęj (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki
związanego 7 wiekiem (AMD),

1.2 programu lekowego — leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME). Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia oraz określenie zakresu i sposobu organizacji udzielania świadczeń

zdrowotnych znajduje się w projekcie um()wy stanowiącym załącznik nr 7.
2. Konkurs obejmuje kwalifikowanie i monitorowanie nowego pacjenta zgodnie z załącznikiem
B.70. Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-I(): H 35.5. H36.0) stanowiącym
Załącznik nr 8 do SWKO OPO/35/K/2022.
3. Liczba umów, które mogą zostać zawarte: I

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy

V. Wymagania dotyczące oferentów:
I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający następujące

wymagania:
l) podmioty wykonujące działalność lecznicza w przedmiotowym zakresie poprzez osoby
legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych —
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Konkurs na udzielanie śwładczeh zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie.
1 programu lekowego - leczenie neuwaskulamej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),

2 programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (OME)
OPO/35/K/2022

lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie okulistyki, spełniające wymogi
ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o działalności leczniczej,

2) oferenci posiadąiący niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolność do wykonania
przedmiotu zamówienia.

3) oferenci, w stosunku do których nie zostały wydane prawomocne wyroki lub orzeczenia

sądów powszechnych i zawodowych związane z wykonywanym zawodem,
4) oferenci posiadający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie nie mniejszym niż

wymagane przez obowiązujące przepisy,
5) ofQrenci nieposiadający zawartej Llłnowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

z Narodowym Funduszem Zdrowia.
6) którzy złożąofertę w wyznaczonym terminie sporządzoną zgodnie z zasadami

określonymi w niniejszych Warunkach konkursu.

VI. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą — 30 dni od upływu terminu składania ofert. który może być

przedłużony na wniosek Udzielającego zamówienia i za zgodą

VII. Dokumenty, które należy złożyć w celi! potwierdzenia spełniania wymaganych

warunków:
l. Oferent sporządza w tormie pisemnej w języku polskim.

2. złożonaprzez Oferenta musi zawierać:

l) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr I do Warunków
konkursu i podpisany w sposób czytelny przez Oferenta;

2) oświadczenie o danych identyfikacyjnych (zaEącznik nr 2);

3) oświadczenie Oferenta dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych (załącznik nr 3);

4) kopię aktualnej polisy OC potwierdzającej ubezpieczenie Oferenta obejmujące
odpowiedzialność cywilną dotyczącą całości przedmiotu umowy lub oświadczenie,
że dostarczy kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej objęcie ubezpieczeniem
wykonywanie przez Oferenta przedmiotu umowy najpóźniej na dzień przed podpisaniem

umowy oraz oświadczenie Oferenta. że ubezpieczenie będzie kontynuowane przez cały okres
trwania Umowy z Udzielającym zamówienie (załącznik nr 4);

5) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się 7_ Warunkami konkursu, projektem umowy i przyjęciu
ich bez zastrzeżeń (załącznik nr 5);

6) oświadczenie Oferenta, że nie ciążą na nim. ani na osobach udzielających świadczeń w jego
imieniu, prawomocne wyroki lub orzeczenia sądów powszechnych i zawodowych związane
z wykonywanym zawodem (załącznik nr 6);

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje osób udzieląiących

świadczeń w imieniu oferenta dyplomu ukończenia studiów lub dyplomu
potwierdzającego uzyskanie prawa do pracy w zawodzie;

str. 4



Konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:

1 programu lekowego leczenie neuwask[llarnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AID),

2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/W2022

b) dyplomu uzyskania specjalizacji lub zaświadczenie potwierdząiące uzyskanie kwalifikacji:
c) innych dokumentów potwierdzających nabycie dodatkowych ułniejętności (jeżeli są one

wymagane),
7) kserokopie prawa wykonywania zawodu:
8) kserokopie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy:
9) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku. gdy Ofërenta reprezentuje jego

pełnomocnik.

VIII. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

l. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez
danego Oferenta skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i warunkowych.
3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta musi być czytelnie podpisana przez Oferenta.

5. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości

dekompletacji ofert.
6. Każda strona oferty winna być opatrzona kolejnym numerem.
7. Wszelkie poprawki w tekście oferty musząbyć datowane i parafowane przez Oferenta.

8. Załączniki do Otuxrty stanowią jej integralną część.
9. W przypadku złożenia kopii dokumentów stanowiących załączniki do Oferty. muszą

być one potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
1(). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej jej przypadkowe

otwarcie i oznakowanej w następujący sposób:
I Nazwa i adres Oferenta .

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach — s.p.z.o.z.

40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Oferta w trybie Konkursu Ofert na:
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistę w zakresie:

1. programu lekowego — leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia
plamki związanego z wiekiem (AMD),

2. programu lekowego — leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME).”

Nie otwierać przed 21 listopada 2022 r.. godz. 9:45
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
1 programu lekowego - leczenie neuwaskularnej (wysiękowe)) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/K'2022

I l. Osobą upoważnioną do kontaktu z ofërentami w sprawach przedmiotu zamówienia
jest dr Dariusz Ciura. p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa teł. 32 605 35 00. a w sprawach

formalno-prawnych Agata Liszka, Dział Organizacyjno-Prawny tel. 32 605 35 00.

12. Oferent moż.e zwrócić się pisemnie do Udzielającego zamówienie o wyjaśnienia
dotyczące niniejszego postępowania konkursowego, lecz nie później niż w terminie 3 dni

roboczych przed upływem terłninu składania ofert.

13. Odrzucenie Oterty następuje w przypadkach określonych w art. 149 ust. I i 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

14. Uzupełnienie Oferty następuje w przypadkach określonych w art. 149 ust. 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

l. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala. pokój nr 415. w terminie do dnia

21 listopada 2022 r. do godz. 900
2. Oferty złożonepo terminie zostaną zwróconebez rozpatrywania.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

l. Ofelt_v zostaną otwarte w sali konferencyjnej Szpitala. w pokój nr 41 1,w dniu

21 listopada 2022 r. o godz. 945
2. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu operl.

XI. Sposób obliczenia ceny oferty:
l. Ofërowana cena winna być podana zgodnie z formularzem ofertowym. Oferowana

cena jest ceną brutto i musi zawierać ostateczną wartość obejmującą wszystkie koszty

z uwzględnieniem podatku VAT,

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do drugiego miejsca

po przecinku.

XII. Ocena ofert:
l. Oceny ofert będzie dokonywała komisja powołana przez Udzieląiącego zamówienie.
2, W odniesieniu do otërentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona

oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

PROCENT ZA 1 PUNKT - waga 100%
jednak nie więcej niż 50% 1 punktu

Oferent, który złoży ofërtę z najniższym procentem za I punkt otrzyma 100 pkt., a

pozostali oftrenci otrzymąiq ilość punktów proporcjonalnie wyliczoną.
3. In tbrmacja o wyniku Konkursu ofërt, po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala,

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala: www.kolejowy.katowice.pl.
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie,
1. programu lekowego - leczenie neuwaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),

2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/KJ2022

XIII. Skargi i protesty:

Oferentowi przysługują środki odwoławcze i skarga zgodnie z art. 152. art. 153. art. 154
ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych vv związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o działalności
leczniczej.

XIV. Istotne warunki umowy:
Projekt umowy, jaką Udzielający zamówienie podpisze z Oferentem, który przedstawi

najkorzystniejszą ofërtę. został określony w Załączniku nr 7.

XV. Uprawnienia Zamawiającego:
l. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny

oraz jego zakończenia bez wyboru w szczególności, jeżeli cena oferty Oferenta,

który miałby zostać wybrany w wyniku postępowania przewyższałaby wartość środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedłniotu postępowania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszych Warunków

konkursu o czym powiadomi na stronie internetowej www.kolejowy.katowice.pl.
4. Oferentowi nie przysługujeżadne roszczenie względem Udzielającego zamówienie z

tytułu unieważnienia przedmiotowego konkursu.

Sporządził: Zatwierdził:

p.o. Zastępcy O)TeitDrads. Adm

aw Katowicach• s.p.z.0ZOkręgcgego

SIĘGCI\VY

Bożena lolik-St/Gb
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
1. programu lekowego - leczenie neuwaskulamej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),

2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35W2022

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
W KONKURSIE NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Niniejsza oferta jest składana w odpowiedzi na Konkurs Ofert OPO/35/K/2022 na udzielenie świadczeń
zdrowotnych przez lekarza okulistę w zakresie:

l. programu lekowego leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki

związanego z wiekiem (AMD),
2. programu lekowego — leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME).
ogłoszony w dniu 9 listopada 2022 r. przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach — s.p.z.o.z.
z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Panewnickiej nr 65, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000102533.

2.

3.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 201 1 roku o działalności leczniczej

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze. zm.).

Dane Oferenta:

Nazwa i siedziba podmiotu wykonującego działalność leczniczą/ imię i nazwisko oraz adres

zamieszkania osoby legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych:

Adres:,

Numer wpisu do właściwego reiestru :

Organ dokonujący wpisu do rejestru:

Oświadczenie Oferenta:
a) składając niniejszą ofertę oświadczam, iž zapoznałem się z treścią ogłoszenia i Szczegółowymi
Warunkami Konkursu OPO/35/K/2022,
b) oświadczam, że uważam się zwiąnny/na ofertą przez okres 30 dni od upływłl terminu
składania ofert, a okres ten może zostać przedłużony na wniosek Udzielającego Zamówienie i za

moją zgodą.
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
1. programu lekowego - leczenie neuwaskulamej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiern (AMD),

2. programu lekowego - leczenie cukłzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35W2022

Oferowana cena za realizację zamówienia:4.

5.

Lp.

2.

Zakres

za każdego zakwalifikowanego nowego pacjenta
pacjenta w ramach programu lekowego, zgodnie z
załącznikiem B.70. Leczenie pacjentów z chorobami
siatkówki (ICD -10: H35.5, H36.O)

za każdego monitorowanego pacjenta w ramach
programu lekowego (nie obejmuje iniekcji leku),
zgodnie z załącznikiem B, 70, Leczenie pacjentów z

chorobami siatkówki (ICD -10: 1135.5, lL36.0)

Oferowany procent za 1

punkt udzielania
świadczeń zdrowotnych
wykonywanych zgodnie z

w ma aniami NFZ

jednak nie więcej niż 50%
za I punkt

jednak nie więcej niż 500/0

za I punkt

Oferta jest składana na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie:
programu lekowego — leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia
plamki związanego z wiekiem (AMD), programu lekowego leczenie cukrzycowego
obrzękuplamki żółtej (DME) zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWKO OPO/35/K/2022,

dnia

podpłs osoby uprgwnłonej do składaniu oświadczen

w imieniu OŔ•renta
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
1 , programu lekowego - leczenie neuwaskulamej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki zwiaganego z wiekiem (AMD),

2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/W2022

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

O DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OFERENTA

Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą/ imię i nazwisko osoby legitymującej się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych:

Adres z kodern.

NIP...

teł.

Mail:....

REGON..........

fax.

PESEL

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .

nie clotyczy.

Oświądg„z.gnv że jako Oferent jestełwwpisany cło*:
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

nie dotyczy

Oświadczam, że 'ako Ofere •estellî w isanv/a do:

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez
. pod numerem

. dnia

podpis osoby uprawnionej do składama ośwładczch

w łmłcnill ()ICrenta

*Zaznaczył właściwe
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:

1. programu lekowego - leczenie neuwaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),
2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)

OPO/35/ŕQ022

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE

Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą/ imię i nazwisko osoby legitymującej się nabyciem
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Składając ofertę na:

oświadczam, ze:

3.

4.

5.

6.

7,

zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu

z zachowaniem należytej staranności. zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

dostępnymi metodami i środkami oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej:

zobowiązuję się do przestrzegania praw pacjenta. podejmowania i prowadzenia działań mających na

celu zapewnienie należytej jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych:

świadczenia zdrowotne będące przedmiotem Konkursu Ofert będą wykonywane przez osobę

posiadającą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia do ich wykonywania zgodne z

obowiązującymi w Polsce przepisami;

Osoby wskazane w imiennym wykazie osób w załączniku nr 6A, które będą wykonywać świadczenia

zdrowotne, posiadają dokurnenty poświadczające ich kwalifikacje i uprawnienia, tj:

a) wyższe wykształcenie medyczne
b) specjalizację,

c) aktualne Prawo wykonywania zawodu;
świadczenia zdrowotne będą wykonywane na poziomie zgodnym z przyjętymi standardami.

wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, z zachowaniem przepisów sanitarnych. ppoż., BHP z

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie;

zobowiązuję się do zgodnego z zasadami ustalonymi u Udzielającego Zamówienie użytkowania

otrzynłanych do korzystania pomieszczeń, aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków i

sprzętu niezbędnego do udzielenia świadczenia zdrowotnego;

oświadczam, że nie posiadam zawałtej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

z Narodowym Funduszem Zdrowia.

... dnia

podpis osoby uprawmoriej do składanła ośwładczeh tmienłu

str. 11



Konkurs na udzielanie świadczeh zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
1. programu lekowego - leczenie neuwaskularnej(wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

2. programu lekowego — leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żóftej (OME)
OPO/35/W2022

O rerenła

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą] imię i nazwisko osoby legitymującej się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych:

Składając otërtę na:.....

oświadczam, że:
1.

2.

kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdząiąca objęcie ubezpieczeniem całej
działalności będącej przedmiotem umowy zostanie dostarczona przeze mnie najpóźniej na

dzień przed podpisaniem umowy,
ubezpieczenie będzie kontynuowane przez cały okres trwania umowy z Udzielającym
zamówienia.

. dnia

podpłs osoby do składanła oăvrsždczcń
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
1. programu lekowego - leczenie neuwaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMO)

2 programu lekowego leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/K/2022

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą/ imię i nazwisko osoby legitymującej się
świadczeń zdrowotnych:kwalifikacji do udzielanianabyciem fachowych

Składąiąc ofertę na:

Oświadczam, że z pełną starannością zapoznałam/-em się z warunkami konkursu. zdobyłam/-em

konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszężadnych uwag oraz podpiszę umowę
na warunkach określonych w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7.

. dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

im ieniu OŔ•renła
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Konkurs na udzielanłe świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie
1. programu lekowego - leczenie neuwaskularaej(wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),

2 programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (D//E)
OPO/35/K/2022

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą/ imię i nazwisko osoby legitymującej się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych:

Oświadczam, że nie ciążą na mnie prawomocne wyroki/orzeczenia sądów powszechnych i

zawodowych związanych z wykonywanym zawodem.*

dnia .

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

łrnłe.niu

*W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą oświadczenie składają również
osoby, które będąwykonywały świadczenia i zostały wskazane w załączniku nr 6A
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
1. programu lekowego - leczenie neuwaskolarnej(wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),

2 programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/K/2022

Załącznik nr 6A

Imienny wykaz osób, które będą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji
zamówienia w zakresie

Lp Imię i Nazwisko

dnia

PESEL Prawo
wykonywania
zawodu: nr
data

Wyksztalcenie Specjalizacja:
zakres,
stopień i data
uzyskania

podpis osoby uprawmonejdo składania oświadczeń M'li

w imieniu
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie.

1 programu lekowego - leczenie neuwaskularne](wysiękowej) postaci zwyrodnienła plamki związanego z mekiem (AMD),
2. programu lekowego - leczenże cukrzycowego obrzękup/arnki żółtej (DME)

OPO/35/K/2022

Projekt umowy

UMOWA

Załącznik nr 7

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
zawarta w dniu

pomiędzy:
. 2022 r. w Katowicach (dalej: Umowa)

Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach — s.p,z.o.z.
LII. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
NIP: 634-23-05-444
Regon: 276267686
KRS: 0000102533
który reprezentuje:

zwanąw dalszej części Umowy: Udzielającym zamówienia lub Szpitalem
a

z siedzibąw .

NIP:
REGON: .

KRS:
reprezentowaną przez:

zwanąw dalszej części Umowy: Przyjmującym zamówienie
zwani dalej łącznie Stronami lub každy z osobna Stroną.

Przedmiot Umowy
l. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do realizacji.

zamówienie polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
1) programu lekowego — leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki

związanego z wiekiem (AMD),
2) programu lekowego — leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DMIE),
nie mniej niż przez I lekarza specjalistę.

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia
do wykonywania przedmiotu Umowy oraz że dysponuje potencjałem kadrowym do wykonania
świadczeń zdrowotnych określonych w ust. l, a lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych

w imieniu Przyjmującego zamówienie posiadąią odpowiednią wiedzę i kwalifikacje zawodowe
zgodnie z przepisami prawa i wymogami w tym zakresie.

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza. że wszystkie osoby udzielające świadczeń
zdrowotnych w imieniu Przyjmującego zamówienie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie

stwierdzające zdolność do wykonywania przedmiotu Umowy i posiadają zdolność realizacji
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Konkurs na udzielanie śwładczeh zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie.
1 programu lekowego - leczenie neuwaskulernej(wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wi9kŕem (AMD).

2 programu 'ekowego leczenie cukrzycowego plamki żółtej (DME)
OPO/35/KQ022

świadczeń zgodnie z wymaganiami NFZ, a takže nie są skazane prawomocnynł wyrokiem sądów
powszechnych lub zawodowych.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sporządzania dokumentacji łneclycznej
oraz sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

5. Przyjmujący' zamówienie oświadcza. że nie posiada zawartej umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem 7_.droWa.

Określenie zakresu i sposobu organizacji świadczeń
l. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych

w siedzibie Udzielającego zamówienie, która jest miejscem realizagji przedmiotu I-I nłowy•,

przy użyciu udostępnionego przez Udzielającego zamówienie sprzętu oraz wyrobów
medycznych i produktów leczniczych.

2. Strony uznt!ią- iż zamówienie będzie realizowane po godzinach ordynacji dziennej

w dniach i godzinach ustalonych zgodnie z harłnonogramem określonym przez Udzielającego
zamówienie i zaaprobowanym przez NFZ.

()bowiązki i prawa Przyjmującego zamówienie
l. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za należyte i terlîlinowe

wykonanie obowiązków związanych z realizagją przedmiotu Umowy.
2. Przyjmujący zamówienie, a także wszystkie osoby udzieląjące świadczeń

zdrowotnych w imieniu Przyjmującego zamówienie. zobowiązane są do zapoznania się
ze wszystkimi obowiązującymi Udzielającego zamówienie regulaminami. zarządzeniami
oraz przepisami porządkowymi.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
I) przestrzegania regulaminu organizacyjnego oraz innych zasad obowiązujących w Szpitalu.
w szczególności procedur związanych z systemem jakości ISO 9()0 1 ,

2) przestrzegania wewnętrznych uregulowań Udzieląjącego zamówienie w zakresie wdrożonego

systemu zarządzaniabezpieczeństwem informacji.

3) przestrzegania przepisów w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. zgodnie

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (20 [ 6/679) z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), dbania o bezpieczeństwo
powierzonych Przyjmującemu zamówienie do przetwarzania, archiwizowania
lub przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi
Udzieląiącego zamówienie.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w'

informacji, w któłych posiadanie wszedł pośrednio lub bezpośrednio w
przedmiotu niniejszej Umowy w czasie jej obowiązy•wania. a których
narazić Udzielającego zamówienie lub osoby trzecie na szkody. Wraz

tajemnicy wszelkich
związku z realizacją
ujawnienie
z rozwiązaniełn lub
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Konkurs na udzłeianie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:
i. programu :ekowego - leczenie neuwaskuiarnej(wysiękowej) postaci zwyrodnieniaplamki związanego z wiekiem (AMD);

2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/W2022

wygaśnięciem Umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zwrócić wszelkie posiadane

przez siebie dokumenty i materiały, związane z działalnością Udzielającego zamówienie.

5. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadonłości, że wykorzystanie dokumentacji

lub innych danych pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy do celów innych niż

bezpośrednio służącejej realizacji stanowi rażącenaruszenie przez Przyjmującego zamówienie

obowiązków ułnownych i uprawnia do niezwłocznego rozwiązania Umowy z winy
Przyjmującego zamówienie.

6. Przyjmujący zamóvvienie zobowiązany jest do zapewnienia. aby wszystkie osoby
wykonujące świadczenia będące przedmiotem (Jmowy posiadały aktualne zaświadczenie

lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań do wykonywania świadczeń medycznych,

będących przedmiotem Umowy. Badania lekarskie Przyjnułjący zamówienie wykona na własny
koszt i przedłoży Udzielającemu zamówienie stosowne dokumenty. Przyjłnu.iący zamówienie w
okresie obowiązywania Umowy zobowiązany jest do posiadania i przedkładania Udzieląiącemu
zamówienia aktualnych badań lekarskich wskazujących na brak przeciwwskazań
do wykonywania świadczeń medycznych będących przedmiotem Umowy.

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące
świadczenia będące przedmiotem Umowy posiadały odpowiednie przeszkolenie w zakresie

posiadały książeczki zdrowia do celówBHP. oraz aktualne pracownicze

sanitarno-epidemiologicznych.

8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie wymaganym przez prawo w związku
z wykonywaniem Umowy i obejmującej cały jej przedmiot, Ochrona ubezpieczeniowa powinna
obejmować wykonywanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienie.

9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany dostarczyć Udzielającemu zamówienie
dokument polisy najpóźniej na dzień poprzedzający podjęcie udzielania świadczeń.

1(). Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania ciągłości
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej przez cały okres obowiązywania Umowy

oraz do przedkładania dowodów jej zawarcia Udzielającemu zamówienia.
I I . Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

obowiązujących w podmiotach leczniczych oraz przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia

w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.
12. Poprzez podpisanie Umowy, Przyjmujący zamówienie przyjmqie obowiązek

prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących u Udzielającego
zamówienie.

13. Poprzez podpisanie Umowy, Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek
poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienie. jak również.

przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne organy uprawnione do kontroli.
14. Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo do:

l) zasięgania opinii i korzystania z konsultaqji i doświadczeń pozostałych członków personelu
medycznego (których z Udzielającym zamówienie łączy umowa o pracę, umowa o udzielanie

świadczeń zdrowotnych lub unłowa zlecenie),
2) korzystania z telefonu stacjonarnego wyłącznie w sprawach związanych z przedmiotem
Umowy,
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulžslęw zakresie

programu lekowego leczenie neuwaskutarnej (wysiękowej) postaci zwyrodntenia plamki związanego z wekiem (AMD),

2 programu lekowego - leczenłe cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/KQO?2

3) korzystania z badań diagnostycznych wykonywanych w pracowniach Udzieląjącego

zamówienie lub placówkach wykonujących świadczenia na rzecz Udzielającego zamówienie

na podstawie zawartych umów,
15. Przyjmujący zamówienie w ratnach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązuje się

do:

I ) ścisłej współpracy z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielającego zamówienieĂ

2) przestrzegania obowiązującego u Udzielającego zamówienie porządku w zakresie organizacji

udzielania świadczeń zdrowotnych i współpracy między jego komórkami i jednostkami

organizacyjnymi.

3) informowania właściwej komórki Udzielającego zamówienie o każdej usterce lub awarii

sprzętu meclycznego stanowiącego wyposażenie oddziału, poradni. pracowni w ktorej
realizuje przedmiot Umowy

udostępnionychzamówienie wykorzystywać16. Przyjmujący nie może

przez Udzielającego zamówienie pornieszczeń. wyposażenia, wyrobów łnedycznych, produktów
leczniczych do udzielenia świadczeń innych niż objęte niniejszą (Jmową.

Obowiązki Udzielającego zamówienie

l. Udzielający zamówienia zapewni dostęp do połnieszezeń oraz wyposaženia.

a także ponosi koszty związane z zapewnieniem porządku i czystości w udostępnionych
pomieszczeniach.

2. Udzielający zamówienia zapewni konieczne do wykonania Umowy wyroby

medyczne. produkty lecznicze i inne materiały wymagane do udzielania świadczeń. Udzielający
zamówienie zastrzega sobie prawo do wglądu do ewidencji zużytych wyrobów medycznych
i produktów leczniczych.

3. Udzielający załnówienia pokrywa koszty
l) napraw i konserwacji aparatury i sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia. wynikające

z ich eksploatacji dla realizacji przedmiotu Umowy,
2) osobowe związanez obsługą pielęgnacyjną pacjentów.

()dpowiedzialność Przyjmującego zamówienie
l. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za należyte i terminowe

wykonanie obowiązków związanych z przedmiotem Umowy. w szczególności za udzielone
świadczenia medyczne.

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie

udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie obie Strony Umowy, ty•m samym Przyjmujący

zamówienie podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

3. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody

Udzielającenłu zamówienie i osobom trzecim nierzetelnym. niedbałym lub

prowadzeniem dokumentacji medycznej i innej dokumentacji, do której

zobowiązany jest Przyjmujący zamówienie.

wyrządzone
niestarannyłn

prowadzenia
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Konkurs na udzielanie śwładczeh zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie
1 programu lekowego - leczenie neuwasku!arnej (wysiękowej) postaci zwyrodnieniaplamki związanego z wiekiem (AMD).

2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35iK/2022

4. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za niewłaściwą kwalifikagję

udzielonych świadczeń zdrowotnych do odpowiednich grup rozliczeniowych określonych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Okres obowiązywania umowy
l. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia zawarcia umo'Ăy. tj. od

dnia do dnia...
2. Umowa ulega rozwiązaniu:

l) z upływem czasu. na który została zawarta;
2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych:
3) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem okłesu wypowiedzenia. o którym

mowa w ust.3;
4) wskutek pisemnego oświadczenia jednej ze Stron, ze skutkiem natychmiastowym,

w przypadku gdy druga Strona rażąconarusza istotne postanowienia Umowy. co Udzielający
zamówienia rozumie jako niezapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zgodnie z umosyvą

zaśprzyjmujący zamówienie zaległości płatnicze powyżej2 miesięcy.
3. Strony zastrzegają możliwość rozwiązania Umowy przed upływem okresu. na jaki

została zawarta, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.

4. Udzielający zamówienie jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem

natychłniastowym w každy•m momencie. ježeli:
l) Przyjmujący zamówienie w sposób niewłaściwy wykonuje przedmiot Umowy pomimo

2 — krotnego pisemnego upomnienia,
2) Przyjmujący zamówienie nie dopełnił jakiegokolwiek z obowiązków. o których mowa

w 3 Umowy.
3) Przyjmujący zamówienie powierzył wykonanie Umowy osobom trzecim bez uzyskania zgody

Udzieląiącego zamówienia,
4) Przyjmujący zamówienie nie rozpocznie wykonywania świadczeń. o których mowa w S I

Umowy.

Wynagrodzenie
l. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu realizacji Umowy Przyjmujący zamówienie będzie

otrzymywał wynagrodzenie w wysokości:

l) . ..... ..... % za I punkt (słownie: . % za I punkt) za każdego
zakwalifikowanego do programu pacjenta w rałnach programu lekowego;

.. % za I punkt (słownie: . ..... ..... ... % za I punkt) za monitorowanie
pacjenta zakwalifikowanego do programu lekowego.

2 Kwoty, o których mowa w ust. l, zaspokajają w całości roszczenia Przyjmującego

zamówienie z tytułu wykonywania przedmiotu Umowy.
3. Rozliczenie należności z tytułu wykonywania Umowy następuje w okresach
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie.
1 programu lekowego - leczenie neuwaskularnej(wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMO),

2. programu lekowego leczenie cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)
OPO/35/K/2022

miesięcznych.
4. Przyjmujący zamówienie nie pobiera opłat od paqientów za udzielone świadczenia

zdrowotne 7. wyjątkiem opłat pobieranych na rzecz Udzieląiącego zanłówienie na zasadach

przez niego określonych.
5, Podstawą rozliczenia i płatności za świadczenia zdrowotne udzielone w rniesięcznym

okresie sprawozdawczym jest prawidłowo wystawiona i dostarczona Udzielającemu zamówienia
faktura za wykonane świadczenia zdrowotne wraz z wykazem udzielonych świadczeń.
Udzielenie wykonanych świadczeń potwierdzone będzie przez Kierownika jednostki
organizacyjnej w której świadczenia były udzielane.

6, Wynagrodzenie będzie płatne przelewem vv• terminie do 7 dni od daty otrzymania
przez Udzielającego zamówienie środków z NFZ z tytułu udzielonych w rarnach programów
lekowych świadczeń, jednak nie później niž do 60 dni od daty prawidłowo wystawionej i

dostarczonej Udzielającemu zamówienie faktury VAT.
7. Strony zgodnie przyjmują, że za datę dostarczenia prawidłowo wystawionej faktuty

VAT uznaje się dzień. w którym Udzieląiący zamówienie mógł zapoznać się z jej treścią.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego
zamówienia.

Kary umowne
l. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 7. przyczyn

leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzieląiący zamówienie ma prawo żądać
zapłaty kary umownej w wysokości 1()() zł za każdy przypadek naruszenia.

2. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy. z przyczyn
leżących po stronie Przyjmującego zamówienie. powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone

w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niž te. ze względu na które

zastrzeżono karę umowną. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Osoby do kontaktu
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Udzieląiąeego zamówienie do

przy realizacji Umowy jest dr n. med. Jarosław Piłat,

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Przyjmującego zamówienie do

przy realizacji Umowy jest

S 10

Postanowienia końcowe

współpracy

współpracy

. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2022poz.633 ze zm.). że czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Udzielającego
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Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez iekarza okulistęw zakresie:

1. programu lekowego - leczenie neuwaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnieniaplamki związanego z wiekiem (AMD),
2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzękupiamki żółtej (DME)

OPO/35/KQ022

zamówienie. Czynność prawna dokonana bez zgody. o której ITłowa powyżej, jest nieważna.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają fôrmy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia

201 1 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U, z 2022 r. poz. 1360).

4. Ewentualne spory wynikłe z Umowy' rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Udzielającego zamówienia.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach
oryginału, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
l. Imienny wykaz osób. które będąudzielać świadczeń zdrowotnych ramach Umowy.
2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert OPO/35/K/2022.

Przyjmujący zamówienie

RADCA PRAWNY
a ujas

Udzielający zamówienie
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Lp.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistęw zakresie:

1. programu lekowego - leczenie neuwaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnieniaplamki związanego z wiekiem (AMD),
2. programu lekowego— leczenłe cukrzycowego obrzękuplamki żółtej (DME)

OPO/35/K/2022

Załącznik nr I

Do umowy z dnia

Imienny wykaz osób, które będą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach Umowy

dnia ..... ,

Imię i

Nazwisko PESEL

Prawo
wykonywania
zawodu:

numer i data

Wykształcenie
Specjalizacja:
zakres , stopień
i data uzyskania

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Oferenta
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Załacznik B.70.

LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (ICD-IO: H35.3, H36.O)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO

SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓWŚWIADCZENIOBIORCY
W PROGRAMIE

Załącznik Nr 8 do SWKO OPO/35/2022

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

A. LECZENIE PACJENTÓW Z WYSIĘKOWYM ZWYRODNIENIEM PLAMKI ZWIĄZANYM Z WIEKIEM (AMD)

I. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki
związanego z wiekiem afliberceptem

Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespói Koordynacyjny do Spraw
Leczenia Chorób Siatkówki. powoływanyprzez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.

Każdorazowo pacjenta do podania kolejnej dawki leku kwalifikuje lekarz

prowadzący.

1.1. Kryteria kwalifikacji
I ) obecność aktywnej (pierwotnej lub wtórnej). klasycznej. ukrytej lub

mieszanej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) zajmującej ponad
50% zmiany w przebiegu AMD potwierdzona w OCT (optycznej

koherentnej tomografii) i angiografii fluoresceinowej lub badaniu angio-

OCT:

2) wiek powyżej 45. roku życia:

3) wielkość zmiany mniejsza niż, 12 DA (12 powierzchni tarczy nerwu
wzrokowego):

4) najlepszźi skorygowana ostrość wzroku (BCVA) w leczonym oku

określona według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS);

I. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej)
postaci zwyrodnienia plamki związanego 7.

wiekiem aflibereeptem
1.1. Dawkowanie afliberceptu

I) zalecana dawka afliberceptu wynosi 2 łng. co
odpowiada 50
(O.05ml) na

doszklistkowe:

mikrolitrom roztworu
jedno wstrzyknięcie

Leczenie neowaskularnej (wysiękowej)
postaci zwyrodnienia plamki związanego z

wiekiem afliberceptem
1.1. Badania przy kwalifikacji

l) badanie okulistyczne oceną ostrości

wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS:
2) OCT (optyczna koherentna tonłogratia)•.

3) fotografia dna oka:

4) angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT
(w przypadkach trudnych z diagnostycznego

2) leczenie atliberceptem rozpoczyna sig od

jednego wstrzyknięcia na miesiąc (tj. w
odstepach co naimniej 28 dni, ale nie później
niż. 7 dni po upływie tego terminu) przez trzy

kolejne miesiące, następnie odstęp pomiędzy
dawkami wydłuża się do dwóch miesięcy:

3) na podstawie oceny przez. lekarza

punktu widzenia angiografia

parametrów wzrokowych i/lub

anatomicznych odstęp pomiędzy dawkami

po fazie nasycenia može pozostać

dwumiesieczny lub može zostać bardziej

wydłužony według schematu dawkowania

indocyjaninowa) — w przypadku uczulenia

na barwnik stosowany w angiografii lub w
razie wystąpienia innych jednoznacznych
przeciwwskazań do wykonania tego badania

można od niego odstąpić. Fakt odstąpienia

Od badania należy opisać w dokułnentacăi
medycznej pacjenta i przekazać do Zespołu
Koordynacyjnego;

5) w przypadku ponownej kwalifikacji po



5) zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych:
6) brak dominującego zaniku geograficznego:

7) brak dominującego wylewu krwi:

8) przed rozpoczęciem leczenia brak istotnego, trwałego uszkodzenia struktury
dołka (istotne uszkodzenie struktury jest zdefiniowane jako obecne
zwłóknienie lub atrofia w dołku albo istotna przewlekła tarczowata blizna).

Kryteria kwalifikacji musząbyć spełnione łącznie.

1.2. Kryteria włączenia do programu pacjentów leczonych uprzednio w
ramach jednorodnych grup pacjentów lub w programie leczenie
neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z

wiekiem (AMD), którzy zostali wyłączeni z programu (ponowna
kwalifikacja), lub u świadczeniodawców, którzy nie posiadali umowy na
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych środków
publicznych

Do progratnu kwalifikowani są również pacjenci wyłączeni z niego w oparciu o

pkt. 8 kryteriów wyłączenia oraz którzy przed wprowadzeniem programu
rozpoczęli leczenie wysiękowej postaci AMD iniekcjami doszklistkowynfi

przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF lub rekombinowanego białka

tî17.yjneeo:

a) w ramach świadczeń gwaranłowanych rozliczanych w ramach grupy B8'ț

Małe zabiegi witreoretinalne

lub

b) u świadczeniodawców. którzy nie posiadali umowy na udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- pod warunkiem. że w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do

programu. Jeżeli wykazano w tym czasie skuteczność leczenia. wtedy terapia

powinna być kontynuowana zgodnie z zapisami programu.

I. 3. Określenie czasu leczenia w programie

..treat-and-extend” („lecz i wydłužąi”), w
którym odstępy połniędzy kolejnymi
dawkami wydłuża się 0 2 iub 4 tygodnie na

tyle. aby podłrzynłać odpowiedź w zakresie
parametrów wzrokowych i/lub

anatomicznych. W przypadku pogorszenia
się wzrokowych i/lubparametrów
anatomicznych należy odpowiednio skrocić
odstęp między kolejnymi dawkami:

4) w przypadku pacjentów zakwalifikowanych
do programu. którzy rozpoczęli wcześniej

leczenie wysiękowej postaci AMD
iniekcjami doszklistkowymi przeciwciała

anty-VEGFmonoklonalnego lub

rekombinowanego białka fuzyjnego:

a) w ramach świadczeń gwarantowanych
rozliczanych w ramach grupy 138:1 - Małe
zabiegi witreoretinalne

lub

b) u świadczeniodawców, którzy nie

posiadali umowy na udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych

schemat dawkowania należy dostosować do

etapu leczenia. na jakim znajduje się pacjent.

neowaskularnej (wysiękowej)2. Leczenie
postaci zwyrodnienia plamki związanego z

wiekiem ranibizumabem
2.1. Dawkowanie ranibizumabu

I) zalecana dawka ranibizumabu wynosi 0,5

wyłączeniu pagienta z programu z powodu
przedłužąiącego się okresu obserwacji

kwalifikację pacjenta opierać należy na pkt.
I. 2 i 3. W przypadkach wątpliwych ekspert
Zespołu Koordynacyjnego może poprosić o

rozszerzenia badań do pełnegozakresu.

1.2. Monitorowanie lecn•nia

I ) badania przeprowadzane przed każdym

podaniem afliberceptu (w dniu podania leku
lub w terminie do 7 dni przed jego
podaniem) 7.20dnie z. harłnonourałnem
dawkowania:

a) badanie okulistyczne oceną osłrości
wzroku Iła tablicach Snellena lub ETDRS.

b) OCT (optyczna koherentna totnografła).

c) opgjonalnie - fotografia dna oka.

d) opcjonalnie - angiografia fluoresceinowa

lub angio-OCT (w przypadkach crudnych

z diagnostyczneuo punktu widzenia
anoiografia indocyjaninowa).

Nie ma wyłnogu monitorowania połnișdzy

wstrzyknięciami. Na podstawie opinii lekarza

harmonogram monitorowania može byt czystszy
niž harmonograłn wstrzykniee.

(wysiękowej)2. Leczenie neowaskularnej
postaci zwyrodnienia plamki związanego z

wiekiem ranibizuma bem
2.1. Badania przy kwalifikacji

I) badanie okulistyczne z oceną osłrošci



Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyąii o

wyłączeniu pacjenta z programu zgodnie z kryteriami wyłączenia.

1.4. Kryteria wyłączenia
I ) nadwrażliwość na aflibercept lub na którąkolwieksubstancję pomocniczą'.

mg- co odpowiada 50 mikrolitrom roztworu
(0,05 mi) jedno wstrzyknięciena

doszklistkowe:

2) leczenie rozpoczyna się od jednej iniekcji na
miesiąc (tj. w odstępach co najmniej 28 dni.
ale nie później niž 7 dni po upływie tego
terminu) do czasu uzyskania maksymalnej
ostrości wzroku lub braku cech aktywności
choroby tj. braku znłian w ostrości wzroku

oraz innych objawów przedmiotowych
choroby podczas kontynuowania leczenia:

3) następnie odstępy pomiędzy podan iem
kolejnych dawek oraz częstotliwość
wykonywania badan kontrolnych są ustalane
przez lekarza prowadzącego i powinny być
uzależnione od aktywności choroby,

ocenianej na podstawie ostrości wzroku lub

parametrów anatomicznych;

4) odstęp pomiędzy wstrzyknięciem dwóch
dawek do tego samego oka powinien
wynosić co najmniej 4 tygodnie:

5) u pacjentów leczonych według schełnatu
..łreat-and-exlenď• G. lecz i wydłużaj")

odstępy czasowe pomiędzy dawkami po
osią2nięciu maksymalnej ostrości wzroku i

(lub) braku cech aktywności choroby można
stopniowo wydłużać, aż do wystąpienia cech

aktywności choroby lub pooorszenia

widzenia. Odstępy między dawkami naležy

jednorazowo wydłużać o dwa lub cztery
tygodnie. Jeśli aktywność choroby nawróci.

odstępy ponłiędzy dawkami należy

wzroku tablicach Snellena lub ETDRS:
2) OCT (optyczna koherentna tomografia):

3) {Otografia dna oka;
4) angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT

(w przypadkach trudnych z diagnostycznego
2) czynne zakażenie oka lub jego okolic:
3) czynne ciężkie zapalenie wnętrza gałki;

4) okres ciąży lub karmienia piersią;
5) wystąpienie działań niepożądanych związanych z

uniemożliwiających jego dalsze stosowanie:

punktu widzenia angiocrafia

lekiełn

6) przedarciowe odwarstwienie siatkówki lub otwór w plamce 3. lub 4.

stopnia:

7) progresja choroby definiowanajako:
a) pogorszenie nąjlepszej skorygowanej ostrości wzroku
wartości < 0,2 określonej według tablicy Snellena (lub

ekwiwalent ETDRS) utrzyłnujące się dłużej niž 2 miesiące
lub

b) obecność tłxałego uszkodzenia struktury dołka. która

(BCVA) do

odpowiednio

uniemożliwia

uzyskanie u pacjenta stabilizacji lub poprawy czynnościowej (istotne

uszkodzenie struktury jest zdefiniowane jako obecne zwłóknienie lub
atrofia w dołku albo istotna przewlekła tarczowata blizna);

8) brak aktywnego leczenia w postaci podawania iniekcji afliberceptu
okresie 4 miesięcy od podania ostatniej dawki leku;

9) brak współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym (niezgłaszanie się z

powodów nicuzasadnionych na określone przez program minimum 2

kolejne punkty kontrolne).

2. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki
związanego z wiekiem ranibizumabem

indocyjaninowa) - w przypadku uczulenia
na barwnik stosowany w angiografii lub w
razie wystąpienia innych jednoznacznych
przeciwwskazań do wykonania tego badania

można od niego odstąpić. Fakl odstąpienia
od badania naležy opisać w dokułnentacji
medycznej pacjenta i przekazać do Zespołu
Koordynacyjnego:

5) w przypadku ponownej kwalifikacji po
wyłączeniu pacjenta z programu powodu
przedłużającego się okresu obserwagii

kwalifikację pacjenta opierac naiežy na pkt.
I. 2 i 3. W przypadkach wąłpliwych ekspert
Zespołu Koordynacyjnego może poprosił o

rozszerzenia badań do pełneszozakresu.

2.2. Monitorowanie leczenia
I ) badania przeprowadzane przed kazdym
podaniem ran ibizumabu (w dniu podania
leku lub w ternłinie do 7 dni przed jego
podaniem) zgodnie z harmonogramem

dawkowania:

a) badanie okulistyczne z ocena ostrości

wzroku na tablicach Snellena lub

b) OCT (opryczna koherentna tomografia).



Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny do Spraw
Leczenia Chorób Siatkówki, powoływanyprzez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.

Każdorazowo pacjenta do podania kolejnej dawki leku kwalifikuje lekarz

prowadzący.

2. I. Kryteria kwalifikacji
I ) obecność aktywnej (pierwotnej lub wtórnej), klasycznej. ukrytej łub

mieszanej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CXV) zajmującej ponad
50% zmiany w przebiegu AMD potwierdzona w OCT (optycznej
koherentnej tomografii) i angiografii fluoresceinowej lub badaniu angio-

OCT:
2) wiek powyżej 45. roku życia:

3) wielkość zmiany mniejsza niż 12 DA (12 powierzchni tarczy nerwu
wzrokowego);

4) najlepsza skorygowana ostrość wzroku (BCVA) w leczonyłn oku
określona według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS)•,

5) zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych:

6) brak dominującego zaniku geograficznego;

7) brak dominującego uylewu krwi.

odpowiednio skracać;

6) w przypadku pacjentów zakwalifikowanych
do programu. którzy rozpoczęli wcześniej

leczenie wysiękowej postaci AMD
iniekcjami doszkl istkowymi przeciwciała
monoklonalnego anty-VEGF
rekombinowanego białka fuzyjnego:

lub

a) w ramach świadczeń owarantowanych
rozliczanych w ramach grupy B84 - Małe
zabiegi witreoretinalne

lub

świadczeniodawców, którzv nie

posiadali umowy na udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

- schemat dawkowania należy dostosować do

etapu leczenia, na jakim znąjduje się pacjent.

3. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej)
postaci zwyrodnienia plamki związanego 7.

wiekiem brolucizumabem

c) opcjonalnie - fotografia dna oka.

d) opcjonalnie - angiografia fluoresceinowa

lub angio-OCT przypadkach trudnych

z diagnostyczneoo punktu widzenia
angiogralia indocyjałlinowa).

Nie ma wymogu monitorowania pomiedzy
wstrzyknięciami. Na podstawie opinii lekarza

harmonoorałn monitorowania moze byt częstszy
niż harmonogram wstrzyknięć.

3. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej)
postaci zwyrodnienia plamki związanego z

wiekiem brolucizumabem
3.1. Badania przy kwalifikacji

I ) badanie okulistyczne z. oceną ostrości

wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS:
2) OCT (optyczna koherentna tomografia):
3) fotografia dna oka:
4) angiografia fluoresceinowa iub aneio-C)CT
(w przypadkach trudnych z diagnostycznego

widzeniapunktu angiografia

8) przed rozpoczęciem leczenia brak istotnego. trwałego uszkodzenia struktury
3.1. Dawkowanie brolucizumabu

dołka (istotne uszkodzenie struktury jest zdefiniowane jako obecne
zwłóknienie lub atrofia w dołku albo istotna przewlekła tarczowata blizna).

Kryteria kwalifikacji musząbyć spełnione łącznie.

2.2. Kryteria włączenia do programu pacjentów leczonych uprzednio w

ramach jednorodnych grup pacjentów lub w programie lecłînic

askularnej (»ysivkowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z

wiekiem (AM którą zostali wyłączeni z programu (ponowna
kwalifikacja), lub u świadczeniodawcóț%, którzy nie posiadali umowy na

l) zalecana dawka brolucizumabu wynosi 6

co odpowiada 50 mikrolitronł roztworu
(0,05ml) jedno wstrzyknięciena

doszklistkowe:

2) leczenie brolucizunłabem rozpoczyna się od
iecia co godniejednego

(miesiąc) {tj odstv•pach co najłnnie.i 28

dni. ale nie pózniei niż dni po upłyvie Icgo
łernłinłi} przez kolejne a

indocyjaninowa) — w przypadku uczulenia
na barwnik stosowany w angiografii lub w
razie wystąpienia innych jednoznacznych
przeciwwskazań do wykonania tego badania

można od niego odstąpić. Fakt odstąpienia

Od badania należy opisać w dokumentacji

medycznej pacjenta i przekazac do Zespołu

Koordynacyjnego do Spraw Leczenia
Chorób Siatkówki:

5) w przypadku ponownej kwalifikac_li po
wyłączeniu pacjenta 7 progratutl z powodu



udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych

DO programu kwalifikowani są również pacjenci wyłączmi z niego w oparciu o

pkt. 8 kryteriów wyłączenia oraz którzy przed wprowadzeniem programu
rozpoczęli leczenie wysiękowej postaci AMD iniekcjami doszklistkowymi
przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF lub rekombinowanego białka

fuzyjnego:

a) w ramach świadczeń gwamntowanych rozliczanych w ramach grupy B84
- Małe zabiegi witreoretinalne

lub

b) u Świadczeniodawców, którzy nie posiadali umowy na udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pubEicznych

- pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do

programu. Jeżeli wykazno w tym czasie skuteczność leczenia. wtedy terapia

powinna być kontynuowana zgodnie z zapisami programu.

2.3. Określenie czasu leczenia w programie
Leczenie trwa do czasu podięcia przez lekarza prowadzącego decyzji
wyłączeniu pacjenta z programu zgodnie z. kryteriami wyłączenia.

2.4. Kryteria wyłączenia
I ) nadwrażliwość na ranibizumab lub na którąkolwiek substancję pomocnicą.

następnie lek podaje się w postaci jednego
wstrzyknięcia co 8 tygodni (2 miesiące) (tj.

w odstępach co najmniej 56 dni. ale nie

później niž 7 dni po upływie tego terminu):

3) odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami leku

może zostać wydłużony do 12 tygodni (3

miesięcy) (tj. co najmniej 84 dni. ale nie

póżnicj niż 7 dni po upływie tego ternłinu) u

pacjentów z brakiem aktywności choroby

ocenianej 2 miesiące od serii 3 dawek

nasycających leku;

4) lekarz prowadzący może nasłepnie
indywidualnie ustalać odstępy połn iędzy

dawkami (wydłużać lub skracac minimalnie
do 8 tygodni (2 miesiące) (tj. w odstępach co
najmniej 56 dni. ale nie później niż 7 dni po
upływie teoo terminu) w zależności od

aktywności choroby ocenianej na podstawie
ostrości wzroku i (lub) parametrów
anatomicznych:

5) w przypadku pacjentów zakwalifikowanych
do programu, którzy rozpoczyli wcześniej

leczenie wysiękowej postaci AMD
iniekc.jałni doszklistkowynłi przeciwciała

2) czynne zakażenie oka lub jego okolic:
3) czynne ciężkie zapalenie wnętrza gatki;

4) okres ciazy lub karmienia piersią:

niepożądanych5) wystąpienie działań

uniem021iwiających jego dalsze stosowanie:

6) przedarciowe odwarstwienie siatkówki lub

stopnia:

7) progresjachoroby definiowana jako:

monoklona Inego anty-VEGF
rekombinowanego białka fuzyjnego:

lub

związanych z

otwór w plamce 3.

lekiem

lub 4.

a) w ramach świadczeń uwarantowanych
rozliczanych w ranłach grupy B84 - Małe
zabiegi witreoretinalne

lub

świadczeniodawców, którzv nie

posiadali umowy na udzielanie świadczeń

przedłužaiącego się okresu obserwacji

kwalifikację pacjenta opierać należy na pkt.
I, 2 i 3. W przypadkach wątpliwych ekspen
Zespołu Koordynacyjnego mo-ž.e poprosić o

rozszerzenia badań do pełnegozakresu.

3.2. Monitorowanie leczenia
l) badania przeprowadzane przed każdym

podaniełn brolucizurnabu (w dniu podania
leku lub w terminie do 7 dni przed jego
podan iem) zoodnie 7. harmonogramem

dawkowania:
a) badanie okulistyczne 7.

oceną ostrości
wzroku na tablicach Sneilena lub E'I'I)RS.

b) OCT (optyczna koherentna tomografia).
c) opcjonalnie - fotografia dna oka.
d) opcjonalnie - angiogratia fluoresceinowa

lub (w przypadkach trudnych

z diagnostycznego punktu widzenia
angiografia indocyjaninowa).

Nie ma wymogu monitorowania pomiędzy
wstrzyknięciami. Na podstawie opinii lekarza

harmonogram monitorowania może być czgstszy
niż harmonooram wstrzyknięć.

4. Monitorowanie programu
l) przekazywanie do NFZ zakresu informacii

sprawozdawczo rozliczeniowych w formie

elektronicznej. zuodnie z wymaganiami
opublikowanymi przez Narodowy Fundusz
Zdrowia:

2) uzupełnianie danych zawartych w rejestrze



a) pogorszenie najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) do

wałtości < 0,2 określonej według tablicy Snellena (lub odpowiednio
ekwiwalent ETDRS) utrzymujące się dluže_j niž 2 miesiące

lub

b) obecność trwałego uszkodzenia struktury dołka, która uniemożliwia

uzyskanie u pacjenta stabilizacji lub poprawy czynnościowej (istotne

uszkodzenie struktury jest zdefiniowane jako obecne zwłóknienie lub

atrotia w dołku albo istotna przewlekła tarczowata blizna);

8) brak aktywnego leczenia w postaci podawania iniekcji ranibizumabu w
okresie 4 miesișcy od podania ostatnigi dawki leku;

9) brak współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym (niezgłaszanie się z

powodów nieuzasadnionych na określone przez program minimum 2

kolejne punkty kontrolne).

3. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki
związanego z wiekiem brolucizumabem

Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespól Koordynacyjny do Spraw
Leczenia Chorób Siatkówki. powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia.

Każdorazowo pacjenta do podania kolejnej dawki leku kwalifikuje lekarz

prowadzący.

3.1. Kryteria kwalifikacji
I ) obecność aktywnej (pierwotnej lub wtórnej). klasycznej. ukrytej lub

tnieszanej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) zajmującej ponad
50% zmiany w przebiegu AMD potwierdzona w OCT (optycznej

opieki zdrowomej finansowanych
środków publicznych

- schemat dawkowania należy dostosować

etapu leczenia, na jakim znajduje się pacjent,

4. Wstrzymanie podawania leku

Podawanie leku należy odroczyć. jeżeli wystąpi:

ze

do

SMPT, dostępnym za pomocą aplikacji
internetowej udostępnionej przez. OW NFZ.
z częstotliwościązgodną z opisem programu

oraz na zakończenie leczenia:
3) dane dotyczące monitorowania Icczenia
należy gromadzić w dokumentacji pacjenta i

każdorazowo przedstawiać na żądanie
kontrolerom NFZ.

koherentnej tomografii) i angiografii fluoresceinowej lub badaniu

OCT•.

2) wiek powyżej45. roku życia;

3) wielkość zmiany mniejsza niż 12 DA (12 powierzchni tarczy
wn•okowego):

angio-

nerwu

I) ciśnienie śródgalkowe 30 mmHg
(utrzymujące się pomimo leczenia):

2) rozerwanie siatkówki:

3) wylew podsiatkówkowy obejnłujący centrum
dołka siatkówki lub jeśli wielkość wylewu

wynosi 50% całkowitej powierzchni

zmiany:

4) przeprowadzenie lub planowanie operacji

wewnatrzgałkowej (o długości okresu

wstrzymania podawania leku przed lub po

operacją decyduje lekarz prowadzący):

gdy nie5) brak aktywności choroby, tj.,

się wzrostu wielkości zmiany.

nowych krwotoków lub wysięków, nawet

jeżeli stale istnieją torbiele śródsiatkówkowe

lub kanaliki oznaczające zmiany przewlekle

(podawanie leku można odroczyć w
przypadku atliberceptu — od drugiego roku

leczenia, a w przypadku ranibizumabu i

od pierwszego rokubrolucizumabu
leczenia).

O terminie podania kolejnej dawki leku po
odroczeniu decyduje lekarz prowadzący z

zastrzeženiem kryteriów wyłączenia z prograll)ll.

o.



4) najlepsza skorygowana ostrość wzroku (BCVA) w leczonym oku 0,2-0,8
określona według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalentETI)RS);

5) zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych:

6) brak dominującego zaniku geograficznego:

7) brak dominującego wylewu krwi:

5. Zmiana leku

neowaskularnej
podczas leczen ia

(wysiękowej) postaci
zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

W przypadku braku skuteczności dotychczasowej
terapii lekarz prowadzący może zmienić8) przed rozpoczęciem leczenia brak istotnego, trwałego uszkodzenia struktury
dotychczas podawany lek (pod warunkiem

dołka (istotne uszkodzenie struktury jest zdefiniowane jako obecne
niespełnienia kryteriów wyłączenia z programu)

zwłóknienie lub atrofia w dołku albo istotna przewlekła tarczowata blizna).

Kryteria kwalifikacji musząbyć spełnione łącznie.

3.2. Kryteria włączenia do programu pacjentów leczonych uprzednio w

ramach jednorodnych grup pacjentów lub w programie leczmie
neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki zwiąnncgo z

wiekiem (AMD), którzy zostali wyłączeni z programu (ponowna
kwalifikacja), lub u Świadczeniodawców, którzy nie posiadali umowy na
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych
Do programu kwalitikowani są również. pacjenci wyłączeni z nieoo w oparciu o

pkt. 8 kryteriów wyłączenia oraz którzy przed wprowadzenietn programu
rozpoczęli leczenie wysiękowej postaci AMD iniekcjami doszklisłkowymi
przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF lub rekombinowanego białka

fuzyjnego:

a) w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w ramach grupy B84

Małe zabiegi witreoretinalne

lub

b) u świadczeniodawców, którzy nie posiadali umowy na udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych zc środków publicznych

- pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do

prooramu. Jeżeli wykazano w tym czasie skuteczność leczenia, wtedy terapia

powinna być kontynuowana zgodnie z zapisami programu.

na lek z inną substancją czynną finansowanąw
ramach programu. jednak nie wcześniej niż. po 7

iniekcjach tego samego leku:

a) podanych w ramach programu lekowego —

w przypadku pacjentów nowych.
b) łącznie w przypadku pacjentów

zakwalifikowanych do programu zgodnie

z kryteriami włączenia do programu
pacjentów leczonych uprzednio w ramach
jednorodnych grup pacjentów lub u

świadczeniodawców. którzy nie posiadali

umowy na udzielanie świadczeń opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

Za brak skuteczności terapii naležy uznać:
I) pogorszenie ostrości wzroku w stosunku do

wartości przy kwalifikacji do leczenia. przy
braku spełnienia kryterium wyłączenia z

programu;
lub

2) utrzymującą się lub cyklicznie nawracającą
choroby. tj. płynaktywność

podsiatkówkowy lub obrzęk siatkówki. przy
braku spełnienia kryterium wyłączenia 7.

9



3X Określenie czasu leczenia w programie
Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego
wyłączeniu pacjenta z programu zgrxlnie z kłyteriami wyłączenia.

3.4. Kryteria wyłączenia
I j nadwrażliwość na brolucizumab lub na którąkolwiek
pomocniczą;

2) czynne zakażenie oka lub jego okolic:
3) czynne ciężkie zapalenie wnętrza gałki;
4) okres ciąży lub karmienia piersią:

5) wystąpienie działań niepożAdanych związanych z

uniemożliwiających jego dalsze stosowanie;

decyzji o

i gdy nie doszło doprogramu
nieodwracalnych zmian w plamce w postaci

dominującego bliznowacenia lub zaniku.

Schemat dawkowania leku po zmianie ustala
lekarz prowadzący.

substancję

lekiem

6) przedarciowe odwarstwienie siatkówki lub otwór w plamce 3. lub 4.

stopnia:

7) progresjachoroby detiniowana jako:

a) pogorszenie najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) do

wartości < określonej według tablicy Snellena (lub odpowiednio
ekwiwalent ETDRS) utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące

lub

b) obecność trwałego uszkodzenia struktury dołka, która uniemożliwia

uzyskanie u pacjenta stabilizacji lub poprawy czynnościowej (istotne

uszkodzenie struktury jest zdefiniowane jako obecne zwłóknienie lub
atrofia w dołku albo istotna przewlekła tarczowata blizna):

8) brak aktywnego leczenia w postaci podawania iniekcji brolucizumabu w
okresie 4 miesięcy od podania ostatniej dawki leku:

9) brak pacjenta z lekarzem prowadzącym (niezgłaszanie się z

powodów nieuzasadnionych na określone przez program minimum 2

kolejne punkty kontrolne).



B. LECZENIE PACJENTÓW Z CUKRZYCOWYM OBRZĘKIEM PLAMKI (DME)

1. Leczenie cukrzycowego obrzyku plamki aflibereeptem, bewacyzurnabem, l. Dawkowanie leków
deksametazonem w postaci implantu oraz ranibizumabem 1.1. Dawkowanie bewacyzumabu

Kwalifikacja do programu lekowego przeprowadzana jest przez lekarza

prowadzącego w przypadku, gdy pacjent uprzednio nie był leczony z powodu

cukrzycowego obrzĘku plamki.

Leczenie pierwszorazowych pacjentów lub pacjentów leczonych wcześniej

nieskutecznie rozpoczyna się od 5 dawek bewacyzumabu.

Pacjenci leczeni uprzednio komercyjnie lub w ramach JGP B84. iub pacjenci

leczeni w programie lekowym wymagający zmiany leku mogą być włączeni do

programu. lub może być dokonana zmiana leku przez Zespól Koordynacyjny do
Spraw Leczenia Chorób Siatkówki (powoływany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia) na wniosek lekarza prowadzącego, po 'Ąprowadzeniu
niezbędnych danych w SMPT i udokumentowaniu otrzymania co najmnicj 5

iniekcji anty-VEGFw poprzednim etapie leczenia.

Potwierdzeniem wykonania 5 iniekcji leku anty-VEGF będzie zaświadczenie od

lekarza prowadzącego wyszczególniające czas wykonania poszczególnych
iniekcji w przypadku pacjentów pierwszorazowych, które wraz z pozostałą

dokumentacją medyczną naležy zložyć w systemie SMPT do decyzji Zespołu
Koordynacyjnego.

W przypadku kontynuacji leczenia należy udokumentować ostatnie dwa lata
leczenia w postaci ułświadczenia.

W przypadku braku stosownych zaświadczeń leczenie należy kontynuować w
programie traktując pacjenta jako pierwszorazowego iub w kontynuacji leczenia

bewacyzumabem.

Każdorazowo pacjenta do podania kolejnej dawki leku kwalifikuje lekarz

prowadzacy.

I ) Zalecana dawka bewacyzumabu wynosi 125

mg, co odpowiada 50 roztworu 10,05 tnl)
na jedno wstrzyknięcie doszklistkowe:

2) Leczenie bewacyzumabem rozpoczyna się
od jednego wstrzyknięcia na miesiąc (tj. w
odstępach co najmniej 28 dni. ale nie później

niž 7 dni po upływie tego terminu) przez
pięć kolejnych miesięcy. a następnie lek
podaje się w postaci jednego wstrzyknięcia

co 2 miesiące (tj. w odstępach co nąitnniej

56 dni, ale nie później niż 7 dni po upływie

tego terminu): w przypadku wcześniejszego
lec7enia pacjenta bewacyzumabem poza

programem lekowym schemat leczenia

należy dostosować do etapu leczenia. na

którym znajduje się pacjent:

skuteczności leczen ia3 ) W przypadku
ocenionej według kryteriów opisanych w pkt
1.3 po pierwszych 12 miesiącach leczenia

bewacyzumabem odstęp pomiędzy dawkami

možna wydłużyć na tyle. aby podtrzymać

odpowiedź w zakresie parametrów

anatomicznych i funkcjonalnych aktywności
choroby: w przypadku pooorszenia się łych
parametrów należy skrócić okres między

kolejnynłi dawkami leku:

l. Badania przy kwalifikacji
I) Badanie okulistyczne z ocemg ostrości

wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS:
2) OCT (optyczna koherentna tomografia):

3) Fotografia dna oka:
4) Angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT
(w przypadkach trudnych z diagnostycznego
punktu widzenia anuiogratia

indocyjaninowa) - w przypadku uczulenia na
barwnik stosowany w anoiografii lub w razie

wystąpienia innvch jednoznacznych
przeciwwskazań do wykonania tego badania

można od niego odstąpić. Fakt odstąpienia
od badania wraz z uzasadnieniem należy

opisać w dokumentacji medycznej pac.łenta i

w rejestrze SMPT do wglądu 7.espoIu
Koordynacyjnego do Spraw l.cczenia
Chorob Siatkówki;

5) W przypadku ponownej kwalifikacji po

wyłączeniu pacjenta z programu z. powodu
przedłużającego sig okresu obserwacji

kwalifikację pacjenta opierać należy na pkt.
I. 2 i 3. W przypadkach wątpliwych ekspert

Koordynacyjnego może poprosić o

rozszerzenia badań do pełnegozakresu:
6) Konsultacja diabetologiczna lub lekarza

chorób wewnętrznych z wynikiem badania

HbAIc i oceną wyrównania ciśnienia



1.1. Kryteria kwalifikacji
I) Obecność rozlanego, klinicznie znamiennego obrzęku plamki (DME) z

ząjęciem dołka w przebiegu cukrzycy (DRT postać gąbczasta (rozlana).
CME - postać torbielowata lub SRD — (postać surowicza);

2) Wiek powyżej 18 roku życia;

3) Najlepsza skorygowana ostrość wzroku (BCVA) w leczonym oku 0,2-0,8
określona według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalem ETDRS):

4) Zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych:
5) Stężenie HbAIc 9% w przypadku kontynuacji leczenia
afliberceptem/ranibizumabem lub deksametazonern;

6) Leczenie bawacyzumabem należy rozpocąć bez względu na poziom
HbAlc, jeżeli po 5 dawkach bewacyzumabu poziom HbAIc 1>90/0 leczenie

należy kontynuować tym samym lekiem do momentu osiągnięcia stężenia
HbAIc 9% kiedy można zmienić lek po decyzji Zespołu Koordynacyjnego

w przypadku nieskuteczności leczenia:
7) Brak dominującej błony przedsiatkówkowej:

8) Brak aktywnych włóknisto-naczyniowych trakcji. których obkurczenie sił;
mogłoby wpłynąć na odwarstwienie siatkówki lub tnialo rokowniczo
niekorzystny wpływ na leczenie w programie;

9) Brak odwarstwienia siatkówki w przebiegu retinopatii cukrzycowej;
10) Brak krwotoku do ciała szklistego wymagającego leczenia operacyjnego:

4) Po pierwszych 12 miesiącach leczenia

badania kontrolne pacjenta muszą być

wykonywane nie rzadziej niż co 2 miesiące
(li. nie rzadziej niż co 62 dni):

5) Kobiety w wieku rozrodczym powinny
stosować skuteczne metody ząobiegania
ciąžy. zarównopodczas leczenia. jak i w
ciągu 3 miesięcy od zakończenia leczenia

bewacvzumabem.

1.2. Dawkowanie afliberceptu
I ) Zalecana dawka wynosi 2 tng,

co odpowiada 50 mikrolitrom roztworu (0.05
ml) na jedno wstrzyknięcie doszklistkowe:

2) Leczenie atliberceptem rozpoczyna się od

jednego wstrzyknięcia na miesiąc w pięciu
kolejnych dawkach, a następnie podaje się
jedno wstrzyknięcie co dwa tniesiące,•

3 ) W przypadku skuteczności leczenia
ocenionej według kryteriów opisanych w pkt
I .3. po pierwszych 12 miesiącach leczenia

afiibercepłem w kontynuacji odstęp

pomiălzy dawkami można wydłuzyC na tyle.
aby podtrzymać odpowiedź w zakresie

parametrów anatomicznych i funkcjonalnych

aktywności choroby: w przypadku
pogorszenia się tych parametrów należy

skrócić okres między kolejnymi dawkami
leku:

4) Po pierwszych 12 miesiącacll leczenia

pacjenta w programie lekowym. badania

kontrolne paqienža łnuszą być wykonywane

2.

tętniczego. t;unkcji nerek

innych powikłań cukrzycy.

Monitorowanie leczenia
I ) Badania przeprowadzane

oraz obecność

przed każdym

I I) Brak neowaskularymcji tęczówki:
12) Brak jaskry neowaskularnej:

13) Uregulowane ciśnienie wewnątrzgałkowego;

14) Brak zaćmy mającej wpływ na monitorowanie

progranue;

15) Brak istotnych i trwałych zaburzeń siaîkówki

poprawy po leczeniu anty- VEGF takich jak:

skuteczności leczenia w

w plamce nierokujących

podaniem (w dniu podania leku lub
terminie do 7 dni przed jego podaniem)

zgodnie z harmonooramem dawkowania
oraz nie rzadziej niż raz na 2 miesiące nie

rzadziej niž co 62 dni):
a) badanie okulistyczne z oceną osłrości
wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS.

b) OCT (optyczna koherentna tomografia),

c) opcjonalnie - fotografia dna oka.

d) opcjonalnie dla wvkazania nnian
zaistniałych w przebiegu leczenia

anoiogratia fluoresceinowa lub angio-

(w przypadkach trudnych z

diagnostycznego punktu widzenia
angiografia indocyjaninowa):

2) Konsultacja diabetologiczna lub lekarza
chorób wewnetrznycll co 6 miesięcy od

momentu kwalifikacji do programu.

3. Monitorowanie proaramu
l) Przekazywanie do NFZ zakresu informacji

sprawozdawczo - rozliczeniowych w fOrmie

elektronicznej. zgodnie z. wymagan iami
opublikowanymi przez Narodowy Fundusz

Zdrowia;
2) Uzupełnianie danych zawartych w rejestrze



a) rozległy zanik fotoreceptorów (w OCT zanik warstw zewnętrznych

siatkówki).

b) DRIL w obszarze poddotkowym.

c) makulopatia niedokrwienna.

Kryteria kwalifikacji musząbyć spełnione łącznie.

I. 2. Kryteria włączenia do programu pacjentów leczonych uprzednio w

ramach JGP B84 lub w programie leczenia cukrzycowego obrzęku
plamki, którą mstali wyłączeni z programu (ponowna kwalifikacja) lub u

świadczeniodawców, którzy nie posiadali umowy na udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej finansowanych ze środkćnv publicznych.
Do programu kwalifikowani są również pacjenci wyłączeni z nieoo w oparciu o
pkt. 1.4. gdy przyczyna przerwania terapii trwała dłużej niż 4 miesiące w
przypadku bewacyzumabu, atliberceptu, ranibizumabu oraz którzy przed

wprowadzeniem programu rozpoczęli leczenie cukrzycowego obrzęku plamki

iniekcjami doszklistkowymi bewacyzumabu, afliberceptu. ranibizułnabu lub

deksametazonu w postaci implantu:

a) w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w JGP B84 lub
b) u świadczeniodawców, którzy nie posiadali umowy na udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- pod warunkiem. Ze w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do

programu. Ježeli wykazano w tym czasie skuteczność leczenia. wtedy terapia

powinna być kontynuowana zgodnie z zapisami programu.

IX Określenie czasu leczenia w programie lub zmiana leczenia

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o

przerwaniu leczenia w prograłnie lub o wyłączeniu pacjenta z prooramu zgodnie

z kryteriami opisanyrni w ust. 1.4 i 1.5.

Po I miesiącu i nie później niż 2 miesiące po ostatnim podaniu leku z serii 5

podawanych co miesiąc dawek początkowych odbywa się ocena skuteczności

odpowiedzi na terapię".

nie rzadziej niž co 2 miesiące (tj. nie rzadziej
niż co 62 dni);

5) W przypadku pacjentów zakwalifikowanych
do programu. którzy rozpoczęli wcześniej

leczenie DME iniekcjami doszklistkowymi
przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF
lub rekombinowanego białka fuzyinego: u

świadczeniodawców. którzy nie posiadali

umowy na udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych - schemat dawkowania nale•žy

dostosować do etapu leczenia, na jakim
znajduje się pacjent:

6) Kobiety w wieku rozrodczym powinny
stosować skuteczne metody złtpobiegania
ciąży, zarówno podczas leczenia, jak i w
ciągu 3 miesięcy od zakończenia leczenia
afliberceptem.

Schemat dawkowania leku po złnianie ustala

lekarz prowadzący.

1.3. Dawkowanie ranibizumabu
I) Zalecana dawka ranibizumabu wynosi

mo co odpowiada 50 mikrolitrom roztworu

na jedno wstrzyknięcie(0,05 ml)

doszklisłkowe;

2) Leczenie rozpoczyna się od jednej iniekcji
na miesiąc (tj. w odstępach co najmniej 28

dni. alc nic póżnicj niż 7 dni po upływie tego

terminu) do czasu uzyskania maksynłalnej

ostrości wzroku lub braku cech aktywności

SMP'IZ dostyprłym za pomocą aplikacji
internetowej udostępnionej przez OW NFZ
z częstotliwościązgodną z opisem programu
oraz na zakończenie leczenia;

Dane dotyczące monitorowania leczenia należy

w dokumentacji pacjentaoromadzić

każdorazowo przedstawiać żadaniena

kontrolerom.



Lekarz prowadzący zgłasza w rejestrze SMPT pacjenta do oceny skuteczności
przez Zespól Koordynacyjny do Spraw Leczenia Chorób Siatkówki lub wyłącza
pacjenta z programu.

W przypadku braku zgłoszenia pacjenta do oceny Zespołu Koordynacyjnego do
Spraw Leczenia Chorób Siatkówki pacjent zostanie wyłączony z programu.

Ponowneoo włączenia do leczenia dokonuje lekarz na podstawie kryteriów

właczenia.

Na podstawie oceny skuteczności Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia
Chorób Siatkówki podejmuje decyzję w rejestrze SMPT o kontynuacji leczenia

bez ztniany leku, kontynuacji ze zmianą leku w programie lub wyłączeniu
pacjenta z programu.

Kryteria oceny odpowiedzi na terapię obejmują:

a) poprawę najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) o co najmniej
I linię na tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS).

b) zmniejszenie grubości siatkówki w dołku 0 200,6 w stosunku do

wartości z badania kwalifikacyjnego (OCT) lub zmniejszenie grubości

siatkówki do wartości 300 gm.

Kryteria odpowiedzi musząbyć spełnione łącznie.
Odpowiedź na terapie musi utrzymywać się do momentu oceny przez Zespól

Koordynacyjny do Spraw Leczenia Chorób Siatkówki od zaprzestania podawania
serii iniekcji początkowych leku.

Po I I zastrzykach Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Chorób Siatkówki

oceni zasadność (z uwzględnieniem kryteriów oceny odpowiedzi na terapię)

dalszego leczenia pacjenta w programie lekowym

Pacjenta do oceny przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Chorób
Siatkówki zgłasza lekarz prowadzący.

W pre padku braku: zgłoszenia pac.ienłu do oceny Zespołu Koordynacyjnego do

choroby. tj. braku zmian w ostrości wzroku

oraz innych objawów przedmiotowych
choroby podczas kontynuowania leczenia:

3) Następnie odstępy pomiędzy podaniem
kolejnych dawek czestotliwostoraz
wykonywania badań kontrolnych są ustalane
przez lekarza prowadzącego i powinny być

uzależnione od aktywności choroby,

ocenianej na podstawie ostrości wzroku lub

parametrów anatomicznych:

4) Odstęp ponłiędzy wstrzyknięciem dwóch
dawek do tego sałnego oka powinien

wynosić co najmniej 4 tygodnie:

5) W przypadku, gdy odstęp między podaniem
kolejnych dawek został ustalony na więcej

niż 2 miesiące. badania kontrolne pacjenta

musząbyć wykonywane nie rzadziej niž co 2

miesiące (qi. nie rndzigi niż co 62 dni);

6) W przypadku pacjentow zakwalifikowanych
do programu. którzy rozpoczęli wcześniej

leczenie DME iniekcjami doszkiistkowymi
przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF
lub rekombinowanego białka IUzyjnego: u

świadczeniodawców, którzy nie posiadali

ułnowy na udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych - schemat dawkowania należy

dostosować do etapu leczenia, na jakim

znajduje się pacjent.

Schemat dawkowania leku po znuanie ustala

lekarz prowadzący.



Spraw Leczenia Chorób Siatkówki pacjent zostanie wyłączony z programu.

Ponownego włączenia do leczenia dokonuje lekarz na podstawie kryteriów

wdaczenia.

1.4. Kryteria przerwania terapii
l) Czynne zakażenie oka lub jego okolic;
2) Zapalenie wnętrza gałki ocznej;
3) Okres ciąży i karmienia piersią;

4) Przedarciowe (Kiwarstwienie siatkówki;
5) Wystąpienie ogólnoustrojowej choroby uniemożliwiającej leczenie;
6) Wystąpienie w trakcie leczenia wskazań do postępowania operacyjnego
(witrektomii, jaskry lub operacji zaćmy):
a) dominująca błona przedsiatkówkowa„
b) obecność aktywnych włóknisto-naczyniowych trakcji, których

obkurczenie się mogłoby wpłynąć na wystąpienie odwarstwienia

siatkówki,

c) odwarstwienie siatkówki w przebiegu retinopatii cukrzycowej,
d) krwotok do ciała szklistego wymagający operacji.
e) neowaskularyzacja tęczówki,

f) jaskra neowaskularna.

g) zaćma mająca wpływ na monitorowanie skuteczności leczenia w
programie.

W przypadku ustąpienia zmian opisanych w pkt 1-6 lekarz prowadzący może (nie

później niž 4 miesięcy od przerwania wcześniejszego leczenia) włączyć pacjenta
powrotem do programu (po ponownym spełnieniu kryteriów kwalifikacji do

programu).

Pacjent, który nie został ponownie zakwalifikowany do programu w ciągu 4

miesiecy od przerwania wcześniejszego leczenia zostaje wyłączony z programu.

I .4. Dawkowanie deksametazonu w postaci
implantu

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

2. Wstrzymanie podawania leku
Podawanie leku należy odroczyć, jeżeli wystąpi:

I ) ciśnienie śródgalkowe 30 mmHg
(utrzymujące się pomimo leczenia);

2) rozerwanie siatkówki:
3) przeprowadzenie lub planowanie operacji

wewnątrzgałkowej (o długości okresu
wstrzymania podawania leku przed lub po

operacjądecydujc lekarz prowadzący}:
4) brak aklywnošci choroby.

O terminie podania kolejnej dawki leku po

odroczeniu decyduje lekarz prowadzący z

zastrzeżeniem kryteriów wyłączenia z programu.

3. Zmiana leku podczas le•uenia
Zgodnie z decyzją Zespołu Koordynacyjnego do
Spraw Leczenia Chorób Siatkówki.



1.5. Kryteria wyłączenia z programu
I ) Nadwrażliwość na bewacyzumab, aflibercept. ran ibizumab lub

deksametazon, lub na którąkolwieksubstanęiępomocniczą;
2) Brak współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym (niezgłaszanie się z

powodów nieuzasadnionych na określone przez program minimum 2

kolejne punkty kontrolne);

działań3) Wystąpienie niepożądanych związanych z

uniemożliwiających jego dalsze stosowanie;

4) Progresja choroby definiowana, jako:

lekiem

a) pogorszenie najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) do

poziomu < 0,2 określonego według tablicy Snellena (lub odpowiednio
ekwiwalent ETDRS) utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące lub

b) pogorszenie najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) 0 2 lub

więcej linii na tablicach Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS)
utrzymujące się dłużej niż. 2 miesiące w porównaniu z ostrościąwzroku

w najlepszej korekcji (BCVA) uzyskanej w momencie kwalifikacji do
programu lub

c) rozległy zanik fotoreceptorów (w OCT zanik warstw zewnętrznych

siatkówki) lub

d) rozwójw przebiegu leczenia DRIL w obszarze poddołkowym lub

e) wystąpienie makulopatii niedokrwiennej.
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