
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa 

na 58. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 3 stycznia 2018 r. Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyj-

nej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 3 w Warszawie zwrócił się 

do Ministerstwa Zdrowia o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leku Afinitor Everolimus wskazanego spe-

cjalistycznym badaniem wykonanym w grudniu 2016 r. przez ONCOMPASS MEDICINE GmbH, 8834 

Schindellegi, Einsiedlerstrasse 23, Switzerland jako jedyny skuteczny w przypadku A.S. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku Ministerstwo Zdrowia decyzją z dnia 23 lutego 2018 r. 

nr PLD.46434.293.2.2017.DD odmówiło wydania wnioskowanej zgody. Odmowę ministerstwo uzasadnia 

m.in. tym, że wnioskowany lek pomimo tego, że dopuszczony jest do stosowania w naszym kraju w leczeniu 

np. po przeszczepie szpiku, na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, jednak w Polsce posiada ne-

gatywną rekomendację i, jak wynika z uzasadnienia wspomnianej decyzji Ministerstwa Zdrowia, nie jest 

zasadne finansowanie ze środków publicznych leku z substancją czynną Everolimus we wskazaniu A.S. Za-

łożenie Ministerstwa Zdrowia jest błędne, ponieważ z badania profilu molekularnego wykonanego przez 

ONCOMPASS MEDICINE, a przeprowadzonego na próbce histologicznej pochodzącej od A.S. z przerzutu 

do kości bezspornie wynika, że wnioskowany lek jest jedynym skutecznym lekiem w procesie jej leczenia. 

Zgodnie z art. 47d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-

nych ze środków publicznych (DzU z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) w przypadku uzasadnionej i wynikają-

cej ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej potrzeby zastosowania u świadczeniobiorcy leku, który nie jest 

finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub 

zdrowia świadczeniobiorcy we wskazaniu występującym u jednostkowych pacjentów, a zostały już wyczer-

pane u danego świadczeniobiorcy wszystkie możliwe do zastosowania w tym wskazaniu dostępne technolo-

gie medyczne finansowane ze środków publicznych, minister właściwy do spraw zdrowia może wydać, 

w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na pokrycie kosztów tego leku w ramach ratunkowego dostępu do 

technologii lekowej. 

W ocenie A.S. Ministerstwo Zdrowia nie dokonało prawidłowej oceny przedmiotowego przypadku. Nie-

zależnie od bezspornego faktu popartego badaniem specjalistycznego laboratorium (ONCOMPASS MEDI-

CINE) w dalszej części uzasadnienia odmowy Ministerstwo Zdrowia powołuje się na wydaną 24 maja 

2016 r. rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 30/2016, zgodnie z którą 

nieuzasadnione jest „finansowanie ze środków publicznych Everolimusu w leczeniu zaawansowanego raka 

piersi u kobiet po menopauzie bez objawowego zajęcia narządów wewnętrznych po wystąpieniu wznowy lub 

progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy”. Zaprezentowane stanowisko nie znajduje uza-

sadnienia, ponieważ u A.S. został zdiagnozowany we wrześniu 2017 r. przerzut do wątroby, czyli do narządu 

wewnętrznego. Zatem wydana z upoważnienia Ministra Zdrowia przez zastępcę dyrektora Departamentu 

Polityki Lekowej i Farmacji decyzja o odmowie wydania zgody na pokrycie kosztów leku Afinitor Everoli-

mus jest pozbawiona uzasadnienia i niesprawiedliwa. Od października 2017 r. zgodnie z rekomendacją ON-

COMPASS MEDICINE do procesu leczenia A.S. został wprowadzony Everolimus, którego stosowanie już 

przynosi pozytywne efekty. 

W mojej ocenie odmowa udzielenia wnioskowanej przez Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów 

Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roe-

ntgena 3 w Warszawie zgody na skuteczne leczenie i w związku z tym ratowanie życia A.S. narusza art. 68 

Konstytucji Rzeczypospolitej. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Mamątow 

 
 


