
Oświadczenie złożone 

przez senatora Rafała Ślusarza 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Zwracam się z prośbą o zmianę finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdro-

wotnej realizowanych na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska, ponieważ aktualnie obowiązujące, ze względu 

na drastyczny brak środków, uniemożliwia prowadzenie terapii lekami włączanymi do programów lekowych. 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, tłumacząc się brakiem środków w budżecie, nie finansuje na bie-

żąco wydatków ponoszonych przez szpitale na zakup leków stosowanych w ramach programów lekowych, 

zmuszając w ten sposób jednostki do kredytowania zakupu tych leków bez pewności ich sfinansowania 

w przyszłości oraz bez określenia terminu ewentualnego zwiększenia środków. Z doświadczenia można osza-

cować, że jednostki oczekują minimum pół roku na zwrot środków wydatkowanych na zakup leków stoso-

wanych w chemioterapii i programach lekowych. Szpitali nie stać na finansowanie i kredytowanie NFZ 

i ponoszenie dodatkowych kosztów, np. odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie świadczeń gwa-

rantowanych. Ponieważ większość leków stosowanych w programach to leki drogie, ogranicza to dostępność 

pacjentów do nowoczesnego leczenia, co w przypadku programów onkologicznych przekłada się bezpośred-

nio na efektywność terapii, rozumianej jako zmniejszenie szans na wydłużenie życia. 

W maju 2018 r. decyzją ministra zdrowia do wcześniej zakontraktowanego przez jednostki programu le-

czenia niedrobnokomórkowego raka płuc włączono leki immunologiczne. Immunoterapia jest sposobem le-

czenia chorób nowotworowych dającym duże nadzieje na poprawę jakości życia chorych, na kontrolę, a na-

wet remisję choroby nowotworowej, w tym raka płuc. Jest to jednak leczenie kosztowne. Niestety, ze wzglę-

du na duże rozpowszechnienie raka płuc w naszym społeczeństwie prowadzenie tego rodzaju leczenia wiązać 

się będzie z ponoszeniem znacząco wyższych kosztów niż dotychczas. 

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, jako największy na Dolnym Śląsku specjalistyczny ośrodek skoordy-

nowanego leczenia chorób płuc, stosuje substancje czynne w raku płuc u ponad 200 pacjentów miesięcznie, 

realizując je w ramach około 350 hospitalizacji onkologicznych. Roczna populacja pacjentów z IV stopniem 

zaawansowania nowotworu złośliwego płuc, wymagających terapii onkologicznej, w DCChP to ok. 840 

osób. Szacowana zgodnie z wytycznymi AOTMiT liczba pacjentów spełniających warunki programu w za-

kresie leków włączonych od 1 maja 2018 r. to 84 osoby. Roczny koszt leków, przy założeniu progresji jak w 

badaniach klinicznych, wynosi ok. 14 milionów 500 tysięcy zł, a obecne finansowanie to niespełna 1 milion 

400 tysięcy zł. 

Konieczność zwiększenia nakładów finansowych w związku z sukcesywnym włączaniem nowych leków 

do istniejących programów lekowych została przedstawiana dyrektorowi DOW NFZ niezwłocznie po ogło-

szeniu obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 

2018 r., wprowadzającego leczenia immunologiczne w raku płuc. W otrzymanych na półrocze 2018 r. propo-

zycjach finansowania świadczeń dla szpitali dolnośląskich nie zostało w żaden sposób uwzględnione zwięk-

szenie w zakresie leków stosowanych w programach lekowych. Świadczeniodawcy podejmują negocjacje 

z DOW NFZ, które jak dotychczas nie przynoszą efektów 

W chwili obecnej największy na Dolnym Śląsku ośrodek, realizujący świadczenia w zakresie leczenia on-

kologicznego raka płuc, nie jest w stanie bez skierowania większych środków finansowych stosować leczenia 

w ramach programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc objętego koszykiem świadczeń gwarantowa-

nych u pacjentów wymagających takiej terapii i spełniających jej wymogi. 
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