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Wprowadzenie
Łuszczyca



Łuszczyca to przewlekła choroba zapalna, 
manifestująca się obecnością na skórze 
grudek zlewających się w blaszki, pokrytych 
srebrzystobiałą łuską. Mimo, że zmiany 
rozwijają się na skórze, to towarzyszący im 
stan zapalny ma wpływ na rozwój ogólno-
ustrojowego zapalenia, predysponując do 
rozwoju innych chorób (łuszczycowego 
zapalenia stawów, zaburzeń metabolicznych, 
otyłości, miażdżycy, czy depresji). 

Zastosowanie leczenia na wczesnym etapie 
choroby wpływa zarówno na redukcję 
zmian skórnych jak i zmniejsza ryzyko 
rozwoju wymienionych chorób towarzy-
szących. Wdrożenie szybkiego leczenia ma 
również wpływ na zahamowanie tworzenia się 
tak zwanej „blizny immunologicznej” w wy-
kwitach skórnych. Co to oznacza? Zmiany 
chorobowe ustępują, pozostawiając pozornie 
niezmienioną skórę, ale im dłużej trwa 
zapalenie, to tym więcej wytwarza się komórek 
pamięci immunologicznej. Są one obecne 
w miejscach poprzednich wykwitów nawet 
po wyleczeniu i są odpowiedzialne za szybką 
wznowę procesu chorobowego. Dlatego 
właśnie aż 90% wykwitów nawraca w tej
samej lokalizacji. 

i
Pamiętaj!

Wdrożenie wczesnego leczenia 
łuszczycy ma istotne znaczenie 
dla uzyskania remisji, czyli 
ustąpienia zmian chorobowych 
na skórze i zahamowania 
ogólnoustrojowego zapalenia, 
które prowadzi do rozwoju 
powikłań ogólnoustrojowych.

Wczesne rozpoznanie łuszczycy

Czas ma istotne znaczenie, zarówno
w odniesieniu do momentu postawienia 
diagnozy jak i decyzji o włączeniu terapii, 
a później jej monitorowania. Daje to szansę 
na osiągnięcie remisji, zahamowanie lub 
istotne spowolnienie choroby i zapobiegnięcie 
jej powikłaniom. 
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Cel leczenia zgodny
z aktualnymi zaleceniami2

WSKAZANIA DO MODYFIKACJI TERAPII

CEL LECZENIA ŁUSZCZYCY 

Całkowite 
ustąpienie zmian 

skórnych
(osiągnięcie 100% 

poprawy wskaźnika
PASI - PASI100) 

Prawie całkowite 
ustąpienie zmian 

skórnych 
(redukcja zmian 
skórnych o 90% 

- PASI90) 

Odczuwalna przez 
pacjenta poprawa 

jakości życia 
(DLQI   5 punktów) 

Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Dermatolo-
gicznego celem leczenia zmian chorobowych w przebiegu łuszczycy jest 
całkowite ustąpienie zmian skórnych (PASI100 – ustąpienie 100% zmian 
skórnych) albo prawie całkowite ustąpienie zmian (PASI90 – redukcja zmian 
skórnych o 90%) oraz odczuwalna przez pacjenta poprawa jakości życia 
(wynik w kwestionariuszu oceny jakości życia DLQI < 5 pkt).

Istotne pogorszenie 
łuszczycy w czasie 

terapii

Zmniejszenie wskaźnika 
PASI o mniej niż 75% 

(oznacza to, że nie uzyskano 
poprawy 75 procentowej, 

nie uzyskano PASI75)   

Zmniejszenie wskaźnika
o 75 do 90% przy utrzymującym 

się obniżeniu jakości życia 
(wynik w kwestionariuszu

DLQI nadal >5)   

Wzrost punktacji
PASI o    25% 

Brak uzyskania satysfakcjonującej poprawy zastosowanego leczenia 
w czasie 3-4 miesięcy lub istotne pogorszenie łuszczycy w czasie 
terapii są wskazaniem do modyfikacji leczenia (a więc zwiększenia 
dawki stosowanego leku, zmiany leku lub dołączenia innej terapii). 

Brak uzyskania 
satysfakcjonującej 

poprawy 
zastosowanego 

leczenia w czasie
 3-4 miesięcy  

albo i



Według polskich rekomendacji terapia łuszczy-
cy powinna być dostosowana do ciężkości 
jej przebiegu. W przypadku łuszczycy o nasi-
leniu łagodnym zaleca się leczenie 
miejscowe. W przypadku braku poprawy 
celowe może być dołączenie fototerapii lub 
leków ogólnych. W pewnych sytuacjach 
klinicznych (zajęcie przez chorobę widocznych 
części skóry, owłosionej skóry głowy, okolic 
narządów płciowych, rąk lub stóp, płytek 
paznokci a także niemożność wykonywania 
zawodu z powodu zmian łuszczycowych) 
leczenie ogólne jest zalecane nawet w przy-
padkach sklasyfikowanych jako łuszczyca 
łagodna. 

Leczenia ogólnego wymagają odmiany łusz-
czycy krostkowej: łuszczyca krostkowa uogól-
niona, łuszczyca krostkowa dłoni i podeszew, 
zapalenie ciągłe krostkowe kończyn. 

PASI to wskaźnik nasilenia zmian skórnych, 
który oblicza się na podstawie:

DLQI to skala oceny jakości życia pacjenta, 
którą określa się na podstawie kwestionariusza 
10 pytań dotyczących wpływu choroby na 
różne sfery życia pacjenta (zestaw pytań
w kwestionariuszu DLQI znajduje się na 
końcu tego poradnika).

Leczenie miejscowePASI, BSA
i DLQI 10 (ew. Fototerapia)

Leczenie ogólne, fototerapiaPASI*
lub BSA 10

Łagodna

szczególne lokalizacje łuszczycy

Umiarkowana do ciężkiej

* Łuszczyca ciężka PASI 18

i
W przypadku łuszczycy
zwykłej o nasileniu
umiarkowanym do ciężkiego 
stosuje się fototerapię lub 
leki ogólne, a leczenie 
miejscowe ma znaczenie 
jedynie wspomagające.

· 
 

 · 

stopnia zajęcia powierzchni skóry
przez wykwity chorobowe (BSA 
– Body Surface Area) oraz

wyglądu wykwitów chorobowych 
(ocenia się nasilenie rumienia, naciek 
zapalny i złuszczanie na powierzchni).

PODZIAŁ ŁUSZCZYCY ZE WZGLĘDU NA CIĘŻKOŚĆ CHOROBY I ZALECENIA DOTYCZĄCE LECZENIA

Cel leczenia zgodny
z aktualnymi zaleceniami2



PASI, BSA
i DLQI 10

PASI*
lub BSA 10

Skuteczna terapia powinna być prowadzona w celu uzyskania 
długotrwałej kontroli choroby, jeśli pacjent dobrze toleruje leczenie. 
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub innych sytuacji 
życiowych (planowanie rodzicielstwa, inne procedury medyczne) terapia 
powinna być modyfikowana, a w niektórych sytuacjach przerywana.

i
Niezależnie od stosowanej 
grupy leków, decyzje o terapii 
podejmuje lekarz 
w porozumieniu z pacjentem. 

Nigdy nie zmieniaj leczenia 
samodzielnie, bez konsultacji 
z lekarzem!

Jeśli pacjent ma wskazania do terapii lekami 
ogólnymi lub terapii biologicznej, powinno być ono 
prowadzone długotrwale w celu pełnej kontroli 
choroby oraz zapobieganiu rozwojowi powikłań.

Cel leczenia zgodny
z aktualnymi zaleceniami2



Droga pacjenta do osiągnięcia remisji
(ustąpienia objawów chorobowych) – miejsce leków klasycznych i biologicznych

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 6KROK 5



Rozpoznanie wstępne może być postawione wstępnie przez samego 
pacjenta (sugeruje to występowanie łuszczycy u członków rodziny, 
pojawienie się zmian w typowych lokalizacjach) lub przez lekarza rodzinnego 
w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Na tym etapie pacjent 
może otrzymać od lekarza leczenie miejscowe. 

Pierwszym krokiem (1) w drodze pacjenta 
do osiągnięcia remisji jest z całą pewnością 
moment diagnozy. 

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 6KROK 5

Często w celu potwierdzenia diagnozy lub potrzeby włączenia leczenia 
ogólnego pacjent otrzymuje skierowanie do Poradni Dermatologicznej, 
na którym lekarz rodzinny wpisuje powód konsultacji (wizyty u specjalisty). 
Rozpoznanie finalnie jest zwykle stawiane przez dermatologa 
w warunkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). 

W niektórych przypadkach, np. u pacjentów z rozległymi zmianami 
chorobowymi, niejasnym obrazem choroby, towarzyszącymi bólami 
stawów, konieczna może być hospitalizacja w Oddziale Dermatologii. 
O konieczności hospitalizacji decyduje lekarz rodzinny lub dermatolog 
w poradni w zależności od stanu pacjenta. 

i
Nie zaleca się próby samoleczenia 
np. lekami dostępnymi bez recepty 
bez konsultacji lekarskiej! 



KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 6KROK 5

Lekarz dermatolog potwierdza diagnozę, 
ocenia nasilenie i zaawansowanie choroby, 
analizuje czynniki ją wywołujące, a nastę-
pnie decyduje o leczeniu. 
Właściwa opieka powinna również obejmo-
wać analizę schorzeń współistniejących 
(to jest infekcji, objawów łuszczycowego 
zapalenia stawów, zaburzeń metabo-
licznych takich jak cukrzyca) oraz 
zalecenia modyfikacji stylu życia 
(rezygnacja z używek, właściwa  
dieta, wysiłek fizyczny). Warto 
o tym wiedzieć, że otyłość jest 
jednym z czynników utrudnia-
jących osiągnięcie remisji przez 
chorego.

ŁUSZCZYCA

UMIARKOWANA DO CIĘŻKIEJ

LUB SZCZEGÓLNE LOKALIZACJE ŁUSZCZYCY

leczenie miejscowe

PASI  <10 BSA  <10%

ŁAGODNA

Schemat zaleceń terapeutycznych dla postaci łuszczycy

Kolejnym krokiem (2) 
w drodze pacjenta do remisji 
jest włączenie właściwej 
terapii przeciwłuszczycowej 
i edukacja.

PASI    10 BSA    10%

fototerapia

klasyczne leki syntetyczne stosowane doustnie
lub podskórnie

leki biologiczne stosowane podskórnie lub dożylnie

nowoczesne leki syntetyczne stosowane doustnie

· 
· 

 ·
·
 



KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 6KROK 5

Leczenie łuszczycy powinno być prowa-
dzone zgodnie z obowiązującymi rekomen-
dacjami Polskiego Towarzystwa Derma-
tologicznego z 2020 roku. U pacjentów 
z łuszczycą o stopniu nasilenia umiarko-
wanym lub ciężkim stosowanie jedynie 
leczenia miejscowego nie jest wystarcza-
jące. W takich sytuacjach standardem 
leczenia jest wdrożenie terapii ogólnej 
(=systemowej), którą można uzupełnić, 
dodając do niej leczenie miejscowe. 
Leczenie systemowe obejmuje fototerapię 
oraz farmakoterapię, w tym leki syntetyczne 
oraz leki biologiczne. Wśród leków ogólnych 
zwykle zaczyna się od leków syntetycznych 
(doustnych lub podskórnych), w kolejnych 
krokach stosuje się leki biologiczne. 

Warto podkreślić, że leczenie choroby często 
nie daje szybkich rezultatów, nawet gdy 
stosuje się leki ogólnie. Na ich efekt trzeba 
zwykle trochę poczekać. Oceny skute-
czności terapii dokonuje się zwykle po 2-3 
miesiącach w zależności od rodzaju 
wybranego leku. 

i
Pamiętaj!

W przypadku braku 
skuteczności dotychczasowej 
terapii miejscowej, 
koniecznie zapytaj swojego 
lekarza o możliwość leczenia 
ogólnego. 

Poproś swojego lekarza 
o dokładną ocenę nasilenia 
choroby. Zapytaj o swój 
wynik BSA, PASI czy DLQI. 

Nie odstawiaj leków bez 
konsultacji z lekarzem! 



i
Jeśli masz wątpliwości, 
czy otrzymujesz właściwe 
dawki leków – zapytaj 
o to swojego lekarza 
dermatologa.

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 6KROK 5

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego jeśli pacjent dobrze 
toleruje leczenie, powinien mieć utrzymane 
odpowiednie dawki leków. Ocena efektów 
leczenia powinna się odbywać przynajmniej 
po 2-3 miesiącach od wdrożenia leczenia 
(w zależności od stosowanej terapii). 

W przypadku nieskuteczności leczenia (brak 
redukcji zmian skórnych przynajmniej o 75% 
- PASI75) lekarz może podjąć decyzję 
o zwiększeniu dawek leków. 

Zwiększanie dawek leków klasycznych może być podejmowane przez dermatologa w poradni 
i większość pacjentów nie wymaga skierowania chorego do szpitala, chyba, że nastąpiło znaczne 
pogorszenie stanu miejscowego i nagły wysiew zmian chorobowych.

Kolejny krok (3) w drodze do remisji to ocena skuteczności wdrożonej terapii.

i
Nigdy nie zmieniaj 
dawkowania samodzielnie, 
bez konsultacji z lekarzem!



i
Pamiętaj, aby dopytać, 
kiedy dokładnie wykonać 
badania (np. w dniu, 
czy w przeddzień wizyty, 
rano, na czczo).  

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 6KROK 5

Nie ma leków bez działań 
niepożądanych, ale nie oznacza to 
oczywiście, że powikłania terapii 
pojawią się u każdego pacjenta. 
Wystąpienie działań niepożądanych 
nie zawsze można przewidzieć, 
niektóre z nich występują tylko 
przejściowo, np. na początku 
terapii. 

Jednocześnie z oceną skuteczności terapii, 
lekarz oceni tolerancję zastosowanego 
leczenia na podstawie wyników badań doda-
tkowych oraz analizy objawów zgłaszanych 
przez pacjenta w trakcie przyjmowania 
leków. Lekarz specjalista zaleca regularnie 
badania laboratoryjne monitorujące: 

Może także zlecić badania obrazowe (np. RTG 
klatki piersiowej lub USG jamy brzusznej).

· 

·
 

 
·

·

 

 

pracę szpiku kostnego (morfologia krwi 
z rozmazem),
pracę wątroby (aktywność 
aminotransferaz, stężenie bilirubiny),
pracę nerek (stężenie kreatyniny, GFR 
– wskaźnik przesączania kłębuszkowego),

wskaźniki zapalne (OB, CRP – białko
ostrej fazy).  



iKolejnym krokiem (4) w drodze 
do remisji jest wstępna 
decyzja o kwalifikacji pacjenta 
do terapii biologicznej. 
Sytuacja ta dotyczy tylko 
części pacjentów, to znaczy 
tych którzy nie uzyskali 
wystarczającej odpowiedzi 
na leczenie klasyczne lub 
z różnych powodów nie 
mogą go stosować. 

Lek biologiczny nie jest zamiennikiem leku 
klasycznego i zazwyczaj stanowi kolejną linię 
leczenia. 

Pacjenci z umiarkowanym i ciężkim nasileniem 
łuszczycy, a także chorzy z nasilonymi zmianami 
łuszczycowymi zlokalizowanymi w miejscach 
szczególnych mogą zostać zakwalifikowani do 
terapii biologicznych, jeśli nie odpowiedzieli na 
leczenie klasyczne (pomimo stosowania odpo-
wiednich dawek leków, przez odpowiednio 
długi czas). Decyzję taką podejmuje się również 
u tych pacjentów, którzy mają przeciwwskazania 
lub nie tolerują leków klasycznych.

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 6KROK 5

Pamiętaj!

Leki biologiczne nie są terapią ratunkową, ani 
eksperymentalną, a stanowią w obecnych czasach 
standard terapeutyczny w leczeniu przewlekłych 
chorób zapalnych w tym w łuszczycy.

Zbieranie dokumentacji przez pacjenta w trakcie 
leczenia (czasami jest leczony przez kilku lekarzy) 
może skrócić ścieżkę pacjenta do leczenia 
biologicznego!



W chwili obecnej leczenie kolejnej linii jest 
refundowane dla pacjentów w ramach 
obowiązującego programu lekowego B.47. 
(B. 47, „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej 
postaci łuszczycy plackowatej”). Aktualna 
treść programu, w tym kryteria włączenia 
do programu, są dostępne na stronie 
Ministerstwa  Zdrowia  pod  adresem: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/choro-
by-nieonkologiczne.

W styczniu 2021 roku zapisy programów 
lekowych w dermatologii uległy istotnym 
zmianom, które miały na celu poprawę 
dostępu do terapii biologicznej. 

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 6KROK 5

Możliwości stosowania terapii biologicznej u pacjentów dorosłych w programie lekowym B.47

WYBRANE KRYTERIA KWALIFIKACJI 
PACJENTÓW DO PROGRAMU B.47

Pacjenci, u których 
występują przeciwwskazania 
do zastosowania klasycznych 
metod terapii ogólnej zgodnie

z obowiązującymi 
rekomendacjami.

albo

Zajęcie miejsc szczególnych (skóra 
owłosiona głowy lub twarzy lub 

okolic narządów płciowych lub rąk 
lub stóp lub paznokci).

albo

lub oraz

Ciężka postać łuszczycy plackowatej 
(PASI>18) - w przypadku kwalifikacji 
do terapii wybranymi lekami z grupy 

inhibitorów interleukiny IL-17, 
IL-12/23, IL-23.

Umiarkowana lub ciężka postać 
łuszczycy plackowatej (PASI>10, 

BSA>10, DLQI>10) - w przypadku 
kwalifikacji do terapii lekami z grupy 

inhibitorów TNF alfa oraz 
wybranymi lekami z grupy

 inhibitorów IL-23.

Pacjenci, u których nie uzyskano 
poprawy po leczeniu z zastosowaniem 

co najmniej dwóch różnych 
klasycznych metod ogólnych 

zastosowanych zgodnie 
z obowiązującymi rekomendacjami.         



W obecnej sytuacji refundacyjnej kwalifikację 
do leczenia biologicznego w ramach programu 
lekowego B.47 prowadzi ośrodek leczenia 
biologicznego, który ma podpisany kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na 
prowadzenie takiej terapii.

Lista ośrodków 
prowadzących leczenie 
biologiczne dostępna na 
stronie: https://gsl.nfz.gov.pl 
/GSL/GSL/ProgramyLekowe

https://www.gov.pl/web/
zdrowie/choroby-nieonkolog
iczne

Decyzję o konieczności leczenia biologicznego 
może podjąć każdy specjalista dermatolog, 
gdy pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do 
tego leczenia zgodnie z zapisami w warun-
kach programu lekowego B.47

· 

·
 

 ·
 

nieskuteczność lub nietolerancję 
stosowanych leków,
dawki leków,
wyniki oceny aktywności choroby.

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 6KROK 5

· 
· 

 
·

RTG klatki piersiowej,
EKG,
badania laboratoryjne.

Warto, aby na tym etapie dermatolog wykonał 
już pierwsze badania dodatkowe, które 
pomogą w szybszej decyzji o kwalifikacji do 
leczenia biologicznego:

Dermatolog powinien wystawić skierowanie do 
szpitala lub poradni przyszpitalnej, w których 
prowadzone jest leczenie biologiczne (jest 
podpisany kontrakt z NFZ na prowadzenie 
takiej terapii), wraz z rozpoznaniem oraz krótką 
notatką obejmującą dotychczasowe leczenie:

i
Jeśli Twój lekarz dermatolog 
zaproponował Ci skierowanie 
do ośrodka leczenia 
biologicznego, zapytaj go, 
które badania można zrobić 
jeszcze przed wizytą 
w ośrodku, a które nie. 
Zapytaj także do którego 
ośrodka powinieneś się 
zgłosić (warto aby lekarz 
wpisał nazwę i adres placówki 
na skierowaniu). 



Bardzo istotna jest ocena przeciwwskazań  do leczenia lekami
biologicznymi, które lekarz musi wykluczyć przed kwalifikacją 
pacjenta: 

Nadwrażliwość na dany lek

Poważne, czynne infekcje, zwłaszcza czynna gruźlica

Złośliwe choroby nowotworowe występujące obecnie lub 
do 5 lat od zakończenia leczenia (nie dotyczy raków skóry oraz 
początkowego stadium raka szyjki macicy, pod warunkiem wyleczenia 
przed rozpoczęciem leczenia biologicznego)

Czynne wirusowe zapalenie wątroby typu B

Choroby limfoproliferacyjne (białaczki, chłoniaki)

Choroby demielinizacyjne (takie jak: stwardnienie rozsiane, 
stwardnienie zanikowe boczne)

Ciąża i okres karmienia piersią (nie dotyczy wszystkich leków 
biologicznych) 

i
Pamiętaj, aby poprosić lekarza 
prowadzącego o dokumentację dotyczącą 
przebiegu choroby i dotychczasowego 
leczenia oraz wyniki badań dodatkowych, 
które będą niezbędne do kwalifikacji 
do leczenia biologicznego w ośrodku 
prowadzącym takie leczenie. Skróci to 
proces kwalifikacji i oczekiwanie na 
włączenie terapii.

Kolejnym krokiem (5)
w drodze do remisji jest 
pierwsza wizyta w ośrodku 
prowadzącym leczenie
biologiczne. 

Ośrodki leczenia biologicznego są zwykle 
umiejscowione w dużych szpitalach i pora-
dniach przyszpitalnych (wojewódzkich czy 
uniwersyteckich). Pierwsza wizyta w ośrodku 
prowadzącym leczenie biologiczne może 
być jednocześnie kilkudniową hospitaliza-
cją, w trakcie której lekarz prowadzący 
wykona serię badań niezbędnych w proce-
sie kwalifikacji do określonej terapii. 
Większość z tych badań to badania laborato-
ryjne, ale potrzebne mogą się także okazać 
inne badania dodatkowe (np. obrazowe) 
czy konsultacje specjalistyczne. Zakres badań 
jest częściowo określony procedurą progra-
mu lekowego. Inne badania wynikać będą 
z indywidualnych potrzeb danego pacjenta.
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W chwili obecnej w programie lekowym
B.47, w odniesieniu do leków z grupy 
inhibitorów TNF alfa, pacjenci mogą mieć 
stosowane to leczenie bezterminowo, to 
znaczy tak długo jak jest to uzasadnione 
medycznie i dobrze tolerowane przez 
pacjenta. Decyzja o przerwaniu terapii, 
lub zmniejszeniu jej intensywności 
powinna być podejmowana 
przez lekarza dermatologa
w porozumieniu z pacjentem.

Zgodnie z zapisami programu lekowego, 
pierwsza kwalifikacja pacjenta do leczenia 
biologicznego musi zostać potwierdzona przez 
Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia 
Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej, 
powoływany przez Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Takie akceptacje odbywają 
się na bieżąco. Aby było to jednak możliwe 
lekarz musi wprowadzić wszystkie dane 
pacjenta, w tym jego wyniki badań, do
systemu elektronicznego SMPT. 

W ten sposób pacjent jest kwalifikowany do 
programu i do leczenia wybranym lekiem.
Co ważne, w razie konieczności zmiany leku na 
inny w ramach tego samego programu, nie 
będzie już konieczne uzyskanie kolejnej zgody 
Zespołu Koordynacyjnego. 

Wybór terapii biologicznej zależy od postaci 
łuszczycy, wyników badań dodatkowych 
i chorób współistniejących u pacjenta. 
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W przypadku nowszych leków biologicznych 
(leków z grup inhibitorów IL-17, Il-23 i IL12/23) 
terapia trwa do 96 tygodni. Jednak w uzasad-
nionych przypadkach można wydłużyć czas 
trwania terapii na podstawie decyzji Zespołu 
Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicz-
nego w Łuszczycy Plackowatej.



Istnieje także możliwość stosowania 
leczenia biologicznego poza programami 
lekowymi. Pacjent nie musi spełnić 
warunków określonych w programie 
lekowym refundowanym przez NFZ, a mieć 
wskazania zgodne z rekomendacjami, 
określonymi przez Polskie Towarzystwo 
Dermatologiczne i Charakterystykę 
Produku Leczniczego, dla danego leku 
biologicznego.

Do leczenia biologicznego kwalifikują się 
pacjenci u których rozpoznano łuszczycę 
plackowatą o nasileniu umiarkowanym 
do ciężkiego, łuszczycę stawową lub inną 
postać łuszczycy, która nie reaguje na 
dotychczas stosowane leczenie.

Pacjent może sam refundować sobie 
leczenie. 
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Kolejny krok (6) to leczenie 
lekiem biologicznym. 

Czasami lek biologiczny jest dołączany do leku 
klasycznego, (w tej samej lub tym razem
mniejszej dawce). Na pełne działanie nowego 
leku trzeba poczekać kilka tygodni.

Pierwsza wizyta po włączeniu leczenia biolo-
gicznego odbywa się zgodnie z zapisami
programu po 2 miesiącach (± 30 dni), a druga 
po 4 miesiącach (± 30 dni) od pierwszego 
podania leku biologicznego, ponieważ dopiero 
wtedy można ocenić efekt i skuteczność 
leczenia. Na tych wizytach lekarz ocenia 
wskaźniki nasilenia choroby (PASI i BSA), 
poprawę jakości życia pacjenta (DLQI) oraz 
analizuje wyniki zaleconych wcześniej badań 
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Brak uzyskania adekwatnej odpowiedzi na 
lek biologiczny lub utrata adekwatnej 
odpowiedzi stwierdzona w trakcie dwóch 
kolejnych wizyt monitorujących albo wystą-
pienie działań niepożądanych uniemożliwiają-
cych kontynuowanie terapii jest wskazaniem 
do przerwania stosowanego leku i o ile nie 
ma przeciwskazań, włączenia innego leku 
biologicznego.

laboratoryjnych. Jeżeli terapia jest konty-
nuowana powyższe badania laboratoryjne
oraz ocenę skuteczności klinicznej należy
powtarzać co najmniej raz na 6 miesięcy 
(± 30 dni).

Adekwatna odpowiedź na leczenie to zmniej-
szenie wskaźnika PASI o 75% po 4 miesiącach 
leczenia, lub o 50%, pod warunkiem, że 
u pacjenta poprawi się jakość życia (DLQI 
zmniejszy się o 5 pkt).

i
Zapytaj swojego lekarza 
dermatologa, jakie są 
dostępne leki klasyczne 
stosowane w łuszczycy.



Pamiętaj!

Łuszczyca jest chorobą, którą da się leczyć i doprowadzić do remisji.

Twój udział w procesie leczenia jest niezbędny i powinien polegać 
na unikaniu czynników wywołujących, zmianie stylu życia na zdrowszy 
oraz dostosowaniu się do zaleceń lekarza.

Nieleczenie choroby powoduje trudniejszą do uzyskania remisję oraz 
ryzyko rozwoju zaburzeń metabolicznych, miażdżycy, łuszczycowego 
zapalenia stawów, jako wynik ogólnoustrojowego stanu zapalnego.
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i
Nie zapomnij o tym 
szkoleniu. Jeśli masz nadal 
wątpliwości skontaktuj się 
z ośrodkiem lub 
producentem leku 
i zadaj pytanie. 

i
Oprócz zapasu leków możesz otrzymać także kartę 
ostrzegawczą/przypominającą zawierającą istotne informacje
o bezpieczeństwie terapii lub inne materiały edukacyjne, jeśli 
takie zostały przygotowane przez producenta.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące terapii, porozmawiaj 
ze swoim lekarzem w ośrodku prowadzącym leczenie biologiczne.
Jeśli wystąpią jakieś działania niepożądane, zgłoś je lekarzowi. 
Możesz je dodatkowo zgłosić do producenta leku (w ulotce 
powinny być podane dane kontaktowe) i/lub Polskiego Urzędu 
Rejestracji Leków. 

W przypadku leków podawanych podskórnie, 
pacjent otrzymuje leki do domu, po uprzednim 
dokładnym szkoleniu dotyczącym zasad 
wykonywania zastrzyków oraz sposobów 
transportu i przechowywania leku. 



Polska wersja Dermatology Life Quality Index (DLQI – wskaźnik jakości życia zależny od dolegliwości skórnych). 
Celem tego kwestionariusza jest zbadanie w jakim stopniu dolegliwości skórne wpływały na Pana/Pani życie W OSTATNIM TYGODNIU. 
Przy każdym pytaniu proszę zaznaczyć jedną kratkę.

em lub partnerką, przyjaciółmi lub rodziną?
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DOTYCZYWCALE TROCHĘ BARDZO

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia leczenie dolegliwości skórnych stanowiło dla Pana/Pani 
oblem, taki jak np. utrudnienie utrzymania porządku czy nadmierne zaabsorbo

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia dolegliwości skórne stanowiły problem 
ontakcie z partner

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia stan Pana/Pani skóry 
utrudniał współżycie seksualne?

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia dolegliwości skórne wpływały na Pana/Pani 
życie towarzyskie lub spędzanie wolnego czasu?

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia dolegliwości skórne 
przeszkadzały Panu/Pani w uprawianiu sportu?

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia dolegliwości skórne 
wpływały na Pana/Pani ubiór?

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia dolegliwości skórne przeszkadzały Panu/Pani 
w robieniu zakupów, wykonywaniu prac domowych lub ogrodniczych?

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia był/a Pan/Pani 
zakłopotany/a lub zażenowany/a stanem swojej skóry?

W jakim stopniu odczuwał/a Pan/Pani w ostatnim tygodniu swędzenie, 
bolesność, pieczenie lub mrowienie skóry?

Jeśli odpowiedział Pan/Pani „Nie”, to w jakim stopniu w ostatnim tygodniu 
dolegliwości skórne Pana/Pani utrudniały Panu/Pani pracę zawodową lub naukę?

Czy w ostatnim tygodniu dolegliwości skórne uniemożliwiały Panu/Pani pr ę?acę lub nauk

wanie czasu?pr

w k

NIE

Na podstawie Załącznika 11c do Zarządzania Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r.

MOCNO
BARDZO



dermatolog

Uwaga: Nie zaleca się próby 
samoleczenia np. lekami dostępnymi bez 
recepty bez konsultacji lekarskiej! 

W niektórych sytuacjach
konieczna hospitalizacja
w oddziale szpitalnym

KROK 3
 Ocena tolerancji leczenia

KROK 4

KROK 1 KROK 2

Rozpoznanie wstępne
łuszczycy

Potwierdzenie rozpoznania
łuszczycy

Ocena skuteczności włączonej terapii ogólnej

Badania podstawowe w warunkach POZ
Skierowanie do poradni dermatologicznej

seria badań niezbędnych w procesie kwalifikacji 
potwierdzenie przez Zespół Koordynacyjny

wizyty monitorujące
ocena skuteczności, tolerancji leczenia

Badania specjalistyczne

ocena skuteczności leczenia ogólnego dopiero po około 2-3 miesiącach terapii
ocena skuteczności leczenia powinna być oparta o jak najbardziej obiektywne 
i wystandaryzowane wskaźniki oceny nasilenia choroby (takie jak PASI, BSA, DLQI)

rozmowa z pacjentem
okresowe badania monitorujące

w przypadku niewystarczającej odpowiedzi 
(lub przeciwwskazań) na dotychczasowe leczenie 
klasyczne
wystawienie skierowania do szpitala (przychodni 
przyszpitalnej) 
ocena aktywności choroby z użyciem obiektywnych 
wskaźników
wykonanie pierwszych badań kwalifikujących 

Wstępna decyzja o kwalifikacji 
do leczenia w ośrodku referencyjnym 

Pierwsza wizyta w ośrodku 
leczenia biologicznego

Lekarz dermatolog 
(Ośrodek referencyjny prowadzący leczenie 

biologiczne: szpital/przychodnia przyszpitalna)

Lekarz dermatolog
(Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, AOS)

Lekarz dermatolog
(Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna, AOS)

Pacjent oraz lekarz rodzinny, 
internista (Podstawowa Opieka 

Zdrowotna, POZ)

Włączenie właściwej terapii
przeciwłuszczycowej i edukacja

ocena nasilenia i zaawansowania choroby 
analiza czynników wywołujących
decyzja o leczeniu miejscowym i/lub ogólnym (systemowym)

Lekarz dermatolog
(Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, AOS)

Lekarz dermatolog (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, AOS)

Leczenie w ośrodku
leczenia biologicznego

Lekarz dermatolog 
(Ośrodek referencyjny prowadzący leczenie 

biologiczne: szpital/przychodnia przyszpitalna)
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