
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 04 stycznia 2021

PLD.050.236.2020.AK

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Czarnobaja, dotyczące 

finansowania leczenia w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii 

lekowych, Minister Zdrowia uprzejmie informuje co następuje. 

Procedura ratunkowego dostępu do technologii lekowych (zwana dalej „RDTL”), 

regulowana przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. 

zm., zwana dalej „ustawą o świadczeniach”), umożliwia pokrycie kosztów terapii lekiem, 

niefinansowanym ze środków publicznych w danym wskazaniu na potrzeby 

świadczeniobiorcy (tj. pacjenta), u którego w toku dotychczasowego leczenia 

wyczerpano możliwości leczenia dostępnymi w Polsce refundowanymi technologiami 

medycznymi. Do dnia 26 listopada 2020 r., tj. do wejścia w życie przepisów ustawy 

z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), 

uzyskanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach procedury RDTL było możliwe na 

wniosek świadczeniodawcy, tj. podmiotu uprawnionego do udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego. W ramach procedury RDTL możliwe było 

uzyskanie zgody na pokrycie kosztów leku zarówno w ramach wdrożenia terapii, jak 

również, w przypadku udowodnionej skuteczności dotychczasowego leczenia 
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wnioskowanym lekiem, w ramach kontynuacji leczenia. Zgody na pokrycie kosztów leku 

w ramach procedury RDTL wydawany były w drodze decyzji administracyjnych Ministra 

Zdrowia. Zgodnie z przepisami art. 47i ustawy o świadczeniach obowiązującymi do dnia 

26 listopada 2020 r., koszt leku pokrywany był przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 

podstawie rachunków lub faktur dokumentujących zakup leku, przedkładanych przez 

świadczeniodawcę. 

Obowiązująca od dnia 26 listopada 2020 r. ustawa o Funduszu Medycznym (Dz. U. 

z 2020 r., zwana dalej „ustawą o Funduszu”) wprowadziła zmiany w ustawie 

o świadczeniach, m. in. w zakresie definiującym  sposób  ubiegania się o pokrycie 

kosztów terapii u danego pacjenta w ramach procedury RDTL oraz w jej  finansowaniu. 

Obecnie podanie leku w ramach procedury RDTL w ramach wdrożenia leczenia może 

nastąpić na podstawie uzyskanej przez świadczeniodawcę pozytywnej opinii konsultanta 

wojewódzkiego lub krajowego właściwego ze względu na chorobę lub problem 

zdrowotny rozpoznany u świadczeniobiorcy. Kontynuacja leczenia w ramach procedury 

RDTL jest możliwa pod warunkiem uzyskania opinii lekarza prowadzącego, 

potwierdzającej skuteczność dotychczasowego leczenia danym lekiem w ramach 

procedury RDTL. Koszty terapii w ramach procedury RDTL pokrywane są ze środków 

subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego powołanego z dniem 26 listopada 2020 r. 

Funduszu Medycznego. Łączna pula środków przeznaczonych na pokrycie kosztów leku 

w ramach procedury RDTL nie może przekroczyć 3% sumy kwot przeznaczanych w skali 

roku na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego objętych programami lekowymi oraz leków stosowanych w ramach 

chemoterapii. 

Jednocześnie Minister Zdrowia zaznacza, że w ustawie o Funduszu  wprowadzono 

przepisy przejściowe, umożliwiające rozpatrzenie ewentualne wydanie zgód w ramach 

procedury RDTL dla wniosków złożonych do dnia 25 listopada 2020 r. włącznie, na 

podstawie przepisów ustawy o świadczeniach sprzed jej nowelizacji.  

W przypadku pacjenta, Pana W. Sz., leczonego z powodu zaawansowanego nowotworu 

pęcherza moczowego, należy wskazać, że ostatnia zgoda na pokrycie kosztów terapii 

trastuzumabem została wydana i przekazana do placówki prowadzącej leczenie w/w 

pacjenta w dniu 16 grudnia 2020 r. Powyższy pacjent ma zatem zapewnioną możliwość 

kontynuacji leczenia trastuzumabem w ramach procedury RDTL przez co najmniej trzy 

kolejne miesiące. Jednocześnie Minister Zdrowia wskazuje, że ewentualne dalsze 

leczenie w/w pacjenta w ramach procedury RDTL będzie możliwe na warunkach 
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określonych znowelizowanymi przepisami ustawy o świadczeniach, a koszty terapii będą 

mogły być pokrywane ze środków Funduszu Medycznego. 

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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