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Cukrzycowy obrzęk plamki żółtej: Mamy program
lekowy na światowym poziomie

Gościem Renaty Furman jest prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w
Lublinie.
Renata Furman: Od lipca wchodzi korzystna zmiana w możliwości leczenia chorych z
cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej. Chorzy i lekarze długo na nią czekali. Proszę powiedzieć
na czym polega i co dobrego niesie dla pacjentów?
Prof. Robert Rejdak: To jest przede wszystkim ukoronowanie wysiłków profesora Rękasa jako
konsultanta krajowego, naszego środowiska oraz środowisk pacjenckich, przez które byliśmy aktywnie
wspierani. W tej chwili dostajemy nowy oręż w leczeniu niebezpiecznych schorzeń, jakimi są powikłania
cukrzycy. Przede wszystkim cukrzycowy obrzęk plamki, który jest przyczyną ślepoty w grupie młodych
osób w wieku produkcyjnym, cierpiących na tę chorobę. Dzięki programowi lekowemu będziemy mieli
dostęp do całej linii leczenia, strategii, jak również do oryginalnych leków. Mamy dostęp do aﬂiberceptu,
nowoczesnych leków, sterydów. Będziemy mogli, korzystając z doświadczeń światowych i europejskich,
bardzo sprawnie leczyć naszych pacjentów, włączając ich do programu.
Renata Furman: Rozumiem, że do programu wchodzą nowe leki, które poszerzają możliwości
terapeutyczne? Czy wszyscy chorzy z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej będą mogli na tym
skorzystać? Jak wiele ośrodków będzie prowadziło ten program?
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Prof. Robert Rejdak: To są pytania organizacyjne. Wiem, że będziemy mogli realizować wszystkie
rekomendacje europejskich towarzystw, czyli w pierwszej linii leczenia będą to preparaty anty-VEGF, które
są złotym standardem w leczeniu tego schorzenia. Będziemy prowadzić pacjentów według takich wskazań,
jak rekomendują towarzystwa międzynarodowe. Jednocześnie będzie to program lekowy, koordynowany
przez zespół ekspertów. O szczegółach na pewno jeszcze się wszyscy dowiemy z oﬁcjalnych obwieszczeń
MZ. Program na pewno został przygotowany według najnowszych światowych rekomendacji.
Renata Furman: Czyli możemy powiedzieć, że będziemy mieli optymalny program leczenia
chorych z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej?
Prof. Robert Rejdak: Tak. Mamy w tej chwili w zasięgu najnowszą terapię i krótką ścieżkę włączania do
niej pacjentów. Na pewno ośrodki w całej Polsce dostaną ten program. Trzeba też podkreślić, że powinien
on być realizowany przez ośrodki referencyjne, ale o tym będzie już decydował zespół w oparciu o
rekomendacje NFZ i konsultanta krajowego.
Renata Furman: Kiedy, zdaniem Pana Profesora, będzie możliwa ocena rezultatów medycznych
programu? Myślę o pacjentach, którzy będą w nim leczeni.
Prof. Robert Rejdak: Wiemy, że za około trzy miesiące pierwsi pacjenci dostaną leki w ramach programu
lekowego. Natomiast następne miesiące, rok, to będzie czas ewaluacji. Cukrzycowy obrzęk plamki
charakteryzuje się tym, że jeśli odpowiednio wcześnie wdrożymy leczenie, to jest to choroba
samoograniczająca się. I w drugim, i w trzecim roku leczenia pacjent wymaga dużo mniej iniekcji.
Oczywiście, decyzje będą podejmowane w oparciu o konkretne cechy choroby czy też badania
diagnostyczne. Także mniej więcej około roku będzie trwała ewaluacja skuteczności.
Renata Furman: Dziękuję za rozmowę i optymistyczne informacje. Gratuluję sukcesu całemu
środowisku, bo jest on wynikiem dobrej współpracy profesorów, konsultanta krajowego, ale i
pacjentów, a także Ministerstwa Zdrowia. To dobra wiadomość dla wszystkich, których dotyka
ta choroba.
Prof. Robert Rejdak: Podzielam tę radość, bo to wielki sukces. Okulistyka polska od jakiegoś czasu jest
już na światowym poziomie. I to będzie jeszcze jeden wyznacznik jej najwyższego formatu. Przede
wszystkim skorzystają z niego pacjenci.
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