
Protokół nr 1
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 11 października 2017

Dnia 11 października 2017 roku odbyło się pierwsze Spotkanie Zespołu 
Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby 
Parkinsona.

W spotkaniu udział wzięli:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu
• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący
• dr hab. n. med. Monika Rudzińska
• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie jednogłośnie Regulaminu Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń 
Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona.

3. Członkowie Zespołu Koordynacyjnego zostali poproszeni o złożenie deklaracji dotyczące 
braku konfliktu interesów. Wypełnione deklaracje zostały przekazane na ręce przewodniczącego 
Zespołu.

4. Zaplanowano kolejne spotkanie, którego termin zostanie ustalony po akceptacji Regulaminu i 
Deklaracji przez Narodowy fundusz Zdrowia.

roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 2
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 20 października 2017

Dnia 20 października 2017 roku odbyło się drugie Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego 
do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział osobisty);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział osobisty);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu 
Pozapiramidowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 
obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 18.10.2017 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentki nr 21 z 
Oddziału Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copemicus sp. z o.o. 
Gdańsku. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia 
wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjentki nr 21 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 3
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 7 listopada 2017 roku

Dnia 7 listopada 2017 roku odbyło się drugie Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w formie 
telekonferencji w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa;

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk;

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 07.11.2017 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 22 
zgłoszonego przez Oddział Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy 
Copernicus sp. z o.o. Gdańsku. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 22 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

obrad.

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu
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Protokół nr 4
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 16 listopada 2017

Dnia 16 listopada 2017 roku odbyło się czwarte Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 
obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 11.11.2017 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentki nr 52 z 
Zespołu Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie 
Sp. z o. o. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia 
wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjentki nr 52 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 5
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 28 listopada 2017

Dnia 28 listopada 2017 roku odbyło się piąte Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 
obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/leowdoa (system Duodopa). W dniu 28.11.2017 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 26 
zgłoszonego przez Oddział Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy 
Copernicus sp. z o.o. Gdańsku. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 26 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 6
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 11 grudnia 2017 roku

Dnia 11 grudnia 2017 roku odbyło się Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowąskiego i przyjęcie porządku 
obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 08.12.2017 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 25 
zgłoszonego przez Oddział Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy 
Copemicus sp. z o.o. Gdańsku. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 25 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 7
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 17 grudnia 2017 roku

Dnia 17 grudnia 2017 roku odbyło się Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 
obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 12.12.2017 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 24 
zgłoszonego przez Oddział Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy 
Copemicus sp. z o.o. Gdańsku. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 24 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 8
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 17 grudnia 2017 roku

Dnia 17 grudnia 2017 roku odbyło się ósme Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 
obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 15.12.2017 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 60 z 
Zespołu Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie 
Sp. z o. o. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia 
wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 60 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 9
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 19 stycznia 2018 roku

Dnia 19 lutego 2018 roku odbyło się 9 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 
obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 15.02.2018 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów': 39 i 34 z 
Pododdziału Neurologii CSK UM w Łodzi.

3. Uwzględniając wcześniejsze leczenie chorych system duodopa z bardzo dobrym efektem 
w takcie badania klinicznego Komisja zaakceptowała odstępstwa od wybranych 
kryteriów kwalifikacyjnych (oceny stanu trwania fazy on i off na lekach doustnych, 
oceny odpowiedzi na lewodopę, wykonywania MRI głowy, konieczności ponownego 
zakładania sondy oraz PEG-u, fazy wstępnej miareczkowania i badania odpowiedzi 
wstępnej oraz odnotowywania przeciwskazań do DBS). Na podstawie przesłanych 
wyników badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o zakwalifikowaniu pacjentów: 39 i 34 
do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby 
Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 10
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 20 lutego 2018 roku

Dnia 20 lutego 2018 roku odbyło się dziesiąte Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 
obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/leowdoa (system Duodopa). W dniu 05.02.2018 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 23 z 
Oddziału Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. 
Gdańsku. W dniu 15.02.2018 wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do 
programu pacjentki nr 53 z Zespołu Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego w Warszawie sp. z o. o. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z 
wytycznymi Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjentów: 23 oraz 53 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. J ^  ' 1 ' wodniczący Zespołu



Protokół nr 11

Dnia 27 lutego 2018 roku odbyło się 11 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 23.02.2018 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów: nr 64 z 
Kliniki Neurologii Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz nr 58 z Zespołu Oddziałów Neurologii 
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o. o.

3. Uwzględniając wcześniejsze leczenie chorych system duodopa z bardzo dobrym efektem 
w takcie badania klinicznego Komisja zaakceptowała odstępstwa od wybranych 
kryteriów kwalifikacyjnych (oceny stanu trwania fazy on i off na lekach doustnych, 
oceny odpowiedzi na lewodopę, wykonywania MRI głowy, konieczności ponownego 
zakładania sondy oraz PEG-u, fazy wstępnej miareczkowania i badania odpowiedzi 
wstępnej oraz odnotowywania przeciwskazań do DBS). Na podstawie przesłanych 
wyników badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o zakwalifikowaniu pacjenta nr 64 do 
terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona 
(system Duodopa).

4. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 58 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń
Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 27 lutego 2018 roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu

<_



Protokół nr 12
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 06 marca 2018 roku

Dnia 6 marca 2018 roku odbyło się 12 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 02.03.2018 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 59 z 
Zespołu Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie 
sp. z o. o. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia 
wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 59 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. ^  ‘ zewodniczący Zespołu



Dnia 29 maja 2018 roku odbyło się 13 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 54 z Podmiotu 
Leczniczego Copernicus sp. z o.o. Gdańsku. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z 
wytycznymi Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 54 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

Protokół nr 13
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 29 maja 2018 roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Dnia 4 czerwca 2018 roku odbyło się 14 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział wr formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 57 z Zespołu 
Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o. o. 
Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia wymogi 
formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 57 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

Protokół nr 14
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 4 czerwca 2018 roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski ^-przewodniczący Zespołu



Protokół nr 15
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 26 czerwca 2018 roku

Dnia 26 czerwca 2018 roku odbyło się 13 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów nr 11 i 12 z Podmiotu 
Leczniczego Copernicus sp. z o.o. Gdańsku. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z 
wytycznymi Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjentów nr 11 i 12 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 16
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dnia 28 czerwca 2018 roku odbyło się 16 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 16 z Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia wymogi 
formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 16 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 17
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dnia 22 lipca 2018 roku odbyło się 17 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 33 z 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 33 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 18
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 28 lipca 2018 roku

Dnia 28 lipca 2018 roku odbyło się 18 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copemicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 13 z Podmiotu 
Leczniczego Copemicus sp. z o.o. Gdańsku. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z 
wytycznymi Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 13 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 19
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Dnia 1 sierpnia 2018 roku odbyło się 19 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 23.02.2018 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów: nr 15 z 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach, oraz nr 14 z Zespołu Oddziałów Neurologii 
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o. o.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 14 i 15 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 19
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Dnia 1 sierpnia 2018 roku odbyło się 19 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). W dniu 23.02.2018 
wpłynęły do Zespołu dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów: nr 15 z 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach oraz nr 14 z Zespołu Oddziałów Neurologii Mazowieckiego 
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o. o.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 14 i 15 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 20
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 17 sierpnia 2018 roku

Dnia 17 sierpnia 2018 roku odbyło się 20 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 9 z 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 9 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Dnia 19 sierpnia 2018 roku odbyło się 21 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 46 ze Szpitala 
Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 46 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

Protokół nr 21
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 19 sierpnia 2018 roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorpwski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 22
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Dnia 20 sierpnia 2018 roku odbyło się 22 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 47 ze Szpitala 
Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi fonnalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 47 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 23
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Dnia 23 sierpnia 2018 roku odbyło się 23 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 18 z Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia wymogi 
formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 18 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 24
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 7 września 2018 roku

Dnia 7 września 2018 roku odbyło się 24 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copemicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 28 z Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia wymogi 
formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 28 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 25
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń 

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 10 września 2018
roku

Dnia 10 września 2018 roku odbyło się 25 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 19 z Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia wymogi 
formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 19 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 26
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń 

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 3 października 2018
roku

Dnia 3 października 2018 roku odbyło się 26 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii. 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 35 z 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 35 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 27
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 14 października 2018

Dnia 14 października 2018 roku odbyło się 27 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów nr 32 i 31 z 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
oraz nr 30 i 27 z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie oraz nr 29 ze Szpitala Klinicznego im. Heliodora 
Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz 
36 i 37 z Zespołu Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w 
Warszawie sp. z o. o. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu 
i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjentów nr 27, 29, 30, 31, 32, 36 i 37 do terapii leczenia zaburzeń 
motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu
/



Protokół nr 28
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 23 października 2018

Dnia 23 października 2018 roku odbyło się 28 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów nr 43 i 44 z Podmiotu 
Leczniczego Copernicus sp. z o.o. Gdańsku. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z 
wytycznymi Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjentów nr 43 i 44 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

roku

obrad.

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 29
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń 

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 28 października 2018
roku

Dnia 28 października 2018 roku odbyło się 29 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w fonnie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w fonnie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 42 z 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 42 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 30
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń 

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 29 października 2018
roku

Dnia 29 października 2018 roku odbyło się 29 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 40 z 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach oraz pacjenta nr 45 z Podmiotu Leczniczego Copernicus sp. 
z o.o. Gdańsk. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i 
spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 42 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

Z '

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu/



Protokół nr 31
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 21 listopada 2018

Dnia 21 listopada 2018 roku odbyło się 31 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do 
Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjenta nr 48 z Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia wymogi 
formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjenta nr 48 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu 
zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

roku

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 32
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 7 grudnia 2018 roku

Dnia 7 grudnia 2018 roku odbyło się 32 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copemicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów nr 55 z Podmiotu 
Leczniczego Copemicus sp. z o.o. Gdańsku oraz 49 z Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia wymogi 
formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań zakwalifikowano pacjentów nr 55 
(jednogłośnie) oraz 49 (jeden głos przeciwny) do terapii leczenia zaburzeń motorycznych 
w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 33
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 13 grudnia 2018 roku

Dnia 13 grudnia 2018 roku odbyło się 33 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów nr 50 z 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz 51 z ze Szpitala 
Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu.. Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi 
Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań zakwalifikowano pacjentów nr 51 
(jednogłośnie) oraz 50 (jeden głos przeciwny) do terapii leczenia zaburzeń motorycznych 
w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu



Protokół nr 34
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 7 stycznia 2019 roku

Dnia 7 stycznia 2019 roku odbyło się 34 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów nr 63 z Podmiotu 
Leczniczego Copernicus sp. z o.o. Gdańsk oraz nr 62 z Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Stwierdzono, iż 
dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia wymogi formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchwałę o 
zakwalifikowaniu pacjentów nr 63 i 62 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  orzt;wodniczący Zespołu



Protokół nr 35
z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń

Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona z dnia 31 stycznia 2019 roku

Dnia 31 stycznia 2019 roku odbyło się 35 spotkanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw 
Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w składzie:

• dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, 
Szpital Bródnowski, Warszawa (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. med. Jarosław Sławek -  wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, 
Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk (udział w formie 
telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (udział w formie telekonferencji);

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (udział w formie telekonferencji).

Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie Spotkania przez dr hab. Dariusza Koziorowskiego i przyjęcie porządku 

obrad.

2. Dyskusja na temat włączenia do programu leczenia - terapii zaawansowanej za pomocą 
pompy dojelitowej z żelem karbidopa/lewodopa (system Duodopa). Do Komisji 
wpłynęły dokumenty dotyczące włączenia do programu pacjentów nr 66 z Zespołu 
Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o. o. 
Stwierdzono, iż dokumentacja jest zgodna z wytycznymi Programu i spełnia wymogi 
formalne Zespołu.

3. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych badań przyjęto jednogłośnie uchw-ałę o 
zakwalifikowaniu pacjentów nr 66 do terapii leczenia zaburzeń motorycznych w 
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (system Duodopa).

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski -  przewodniczący Zespołu


