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Pan
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Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Beniamina Godylę, Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej na 23. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

15 kwietnia 2021 r. dotyczącym skuteczności amantadyny w walce z COVID-19, Minister 

Zdrowia przekazuje poniższe informacje.

W listopadzie 2020 r. do Ministra Zdrowia została przekazana informacja od lekarza 

Pana Włodzimierza Bodnara, specjalisty chorób płuc, pediatry w NZOZ "Optima" w 

Przemyślu, który skierował apel o podjęcie decyzji o zabezpieczenie dostępności 

chlorowodorku amantadyny, która może być stosowana, zdaniem wnoszącego prośbę, 

w leczeniu zakażeń spowodowanych SARS-CoV-2. W celu dokonania analizy Minister 

Zdrowia zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie 

materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania 

leków zawierających chlorowodorek amantadyny w leczeniu zakażeń spowodowanych 

SARS-CoV-2. Zlecenie zrealizowano 19 listopada 2020 r., a jego treść dostępna jest w 

domenie publicznej pod linkiem: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/11/Przeglad-
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doniesien-naukowych-dla-amantadyny-stosowanej-w-leczeniu-COVID-19_2020-11-

wersja-1.0-17-listopada-2020-r . Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o wyniki 

3 badań: 1 - obserwacyjnego retrospektywnego - Mancilla-Galindo 2020 oraz 2 - opisy 

serii przypadków – Aranda-Abreu 2020 oraz Rejdak 2020 (badanie prowadzone w 

Polsce). W podsumowaniu opracowania wskazano, że z uwagi na ograniczoną liczbę 

dowodów naukowych oraz ich niską wiarygodność, wnioskowanie o skuteczności i 

profilu bezpieczeństwa amantadyny w leczeniu COVID-19 obarczone jest wysoką 

niepewnością, wobec czego brak jest zasadności zastosowania leków zawierających 

chlorowodorek amantadyny w leczeniu zakażeń spowodowanych SARS-CoV-2.

Niezależnie od powyższego, Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Badań 

Medycznych podjęcie inicjatywy w zakresie oceny skuteczności amantadyny w leczeniu 

chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Z uwagi na powyższe, Agencja Badań 

Medycznych podjęła działania zmierzające do uruchomienia niekomercyjnych badań 

klinicznych dotyczących stosowania amantadyny w przebiegu COVID-19. Działania 

podjęto w trybie art. 19a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2150, z późn. zm.). Deklaracja Ministra Zdrowia odnosząca się do 

utworzenia dwóch niezależnych ośrodków badań klinicznych nad skutecznością 

stosowania amantadyny w leczeniu COVID-19 została zrealizowana zgodnie 

pierwotnymi założeniami, obejmującymi działania w trybie art. 15 ust. 2 pkt 

2 i art. 19a ustawy o Agencji Badań Medycznych, w związku 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325, z późn. zm.). Ocenie podlegały 

2 wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących oceny zastosowania amantadyny w 

leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2: 

• Wniosek złożony przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Celem badania klinicznego pod 

kierownictwem Pana Prof. dr hab. n. med. Adama Barczyka jest ocena skuteczności 

leczenia amantadyną w wysokich dawkach w porównaniu do placebo w populacji 

chorych hospitalizowanych we wczesnej fazie umiarkowanej lub ciężkiej postaci COVID-

19 wg klasyfikacji WHO. Projekt powyższego badania klinicznego oparty jest na 

wstępnych badaniach przeprowadzonych przez Pana dr Włodzimierza Bodnara, który 

dokonał obserwacji skuteczności leczenia amantadyną u pacjentów z COVID-19 w 

ramach praktyki lekarskiej w leczeniu ambulatoryjnym. 
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• Wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie 

dotyczący projektu pn. „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu 

objawów COVID19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2”. Celem projektu pod 

kierownictwem Pana Prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka jest ustalenie czy doustne 

przyjmowanie amantadyny we wczesnej fazie COVID-19 może zapobiegać rozwojowi 

choroby w kierunku ostrej niewydolności oddechowej i niewydolności wielonarządowej, 

ograniczając konieczność stosowania tlenoterapii, intubacji i respiratoterapii, a także 

opóźnionych powikłań neurologicznych. Złożone wnioski o dofinansowanie podlegały 

weryfikacji merytorycznej, w ramach której oceniano wartość naukową, kompleksowość 

zaproponowanego rozwiązania, jego innowacyjność, możliwość szybkiego wdrożenia 

projektowanych rozwiązań oraz racjonalność budżetu. W efekcie oceny merytorycznej 

oba projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Zespoły badawcze w 2 

projektach, które otrzymały dofinansowanie do prowadzenia badań nad zastosowaniem 

amantadyny w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są prowadzone pod 

kierownictwem Pana Prof. dr hab. n. med. Adama Barczyka oraz Pana Prof. dr hab. n. 

med. Konrada Rejdaka. Harmonogram prac badawczych obu projektów zakłada 

przedstawienie wyników końcowych na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 

r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

oraz Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) na 

bieżąco śledzą doniesienia dotyczące stosowania nowych technologii w diagnostyce i 

leczeniu zakażeń SARS-CoV-2. Wszystkie zalecenia opublikowane są na stronie 

PTEiLChZ http://www.pteilchz.org.pl/informacje/rekomendacje/. W przypadku 

pojawienia się nowych dowodów pochodzących z wiarygodnych prób klinicznych 

powyższe zalecenia mogą ulec zmianie.

Z poważaniem,

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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