
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 sierpnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wpisanie na listę leków refundowanych preparatu o na-

zwie Adcetris (brentuximab vedotin, 50 mg, proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji). Lek 

ten jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chło-

niakiem anaplastycznym z dużych komórek. Lek ten nie został jednak wpisany na listę refundowanych le-

ków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, opubli-

kowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci zmagający się z chłoniakiem Hodgkina nie mogą także sko-

rzystać z leku podczas chemioterapii niestandardowej, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o refundacji 

leków w trakcie chemioterapii niestandardowej mogą być stosowane tylko te leki, które zostały dopuszczone 

do sprzedaży przed 31 grudnia 2011 r. 

Adcetris to lek, który dla wielu chorych na chłoniaka Hodgkina jest szansą na skuteczną terapię, co po-

twierdzają przeprowadzone badania. W przypadku chłoniaka Hodgkina lek Adcetris zbadano w jednym ba-

daniu głównym z udziałem 102 pacjentów z CD30-dodatnim HL, u których wcześniej wykonano autologicz-

ny przeszczep komórek macierzystych oraz u których wystąpił nawrót nowotworu lub nie wystąpiła odpo-

wiedź na wcześniejsze próby leczenia. 

W badaniu HL u 75% pacjentów, czyli 76 ze 102 poddanych terapii tym lekiem osób, wystąpiła częściowa 

lub pełna odpowiedź na leczenie; pełną odpowiedź zaobserwowano u 33% pacjentów, czyli u 34 ze 102 osób. 

Niestety pacjenci w Polsce, którzy składają wnioski o refundację, otrzymują negatywne odpowiedzi z uza-

sadnieniem, które opiera się na podstawie prawnej (DzU z 2011 r., nr 122 poz. 696, art. 70 ust. 40). Wyni-

kiem tego jest konieczność zapłaty przez pacjenta za terapię z własnych pieniędzy. Są to jednak olbrzymie 

koszty w wysokości 40 000 zł (jednorazowa dawka – 1 raz na 3 tygodnie). 

Jedną z osób, która stara się o terapię lekiem Adcetris, jest trzydziestoośmioletnia mieszkanka miejscowo-

ści K. w województwie lubuskim, Anna M. Od 1998 r. choruje ona na chłoniaka Hodgkina. W czerwcu bie-

żącego roku miała operację wycięcia dwóch płatów płuca i obecnie właściwe w jej przypadku byłoby zasto-

sowanie leku Adcetris, co przekracza jednak jej możliwości finansowe. Jest ona jedną z wielu osób, w przy-

padku których wdrożenie terapii lekiem Adcetris mogłoby zakończyć się powodzeniem. 

W związku z powyższym wnoszę o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu to, by lek ten zna-

lazł się na liście leków refundowanych. Interpelację w powyższej sprawie wnosił również poseł Maciej Mro-

czek z Ruchu Palikota. Liczę, że nasze wspólne działania przyniosą efekt w postaci pozytywnej odpowiedzi 

Ministerstwa Zdrowia. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 




