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Pan

Tomasz Grodzki
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Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 24 posiedzenia Senatu w dniu 27 maja 

2021 r. przez Panią Halinę Biedę, Senator RP, odnośnie zmian w programie lekowym 

B.9. – Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50) w zakresie leków 

Kadcyla(trastuzumab emtanzyna) oraz Tyverb (lapatynib), Minister Zdrowia uprzejmie 

prosi o przyjęcie następujących informacji. 

Kwestie związane z refundacją poszczególnych technologii lekowych reguluje ustawa z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523), 

zwana dalej „ustawą refundacyjną”. Na podstawie przepisów art. 37 ww. ustawy Minister 

Zdrowia ogłasza raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia wykazy refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych, w tym również warunki realizacji świadczeń w ramach programów 

lekowych.

Na dzisiaj, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych w raku piersi realizowane są terapie refundowane w ramach:

 programu lekowego B.9. Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50) – 

refundacją objęte są produkty lecznicze zawierające substancje czynne: 
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trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtanzyna, lapatynib, abemacyklib, 

palbocyklib i rybocyklib.
Tab.1 Leki refundowane w ramach programu lekowego B.9. od 1 maja 2021 r.

Nazwa 
substancji 

czynnej

Lp. Nazwa produktu leczniczego, dawka Wielkość 
opakowania

Kod EAN Podmiot 
odpowiedzialny

                                     HER2-dodatni rak piersi

1 Tyverb, tabl. powl., 250 mg 140 

tabl.(but.)

5909990851973lapatynib

2 Tyverb, tabl. powl., 250 mg 70 tabl.(but.) 5909990851966

Novartis Poland 

Sp. z o.o.

pertuzumab 3 Perjeta, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 420 mg

1 fiolka 5902768001006 Roche Polska 

Sp. z o.o.

4 Herceptin, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg 1 fiolka 5902768001037

5 Herceptin, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg,

1 fiolka 5909990855919

Roche Polska 

Sp. z o.o.

6 Herzuma, proszek do przygotowywania 

koncentratu do sporządzania roztworu do 

infuzji,150mg

1 fiolka 5996537004107

7 Herzuma, , proszek do przygotowywania 

koncentratu do sporządzania roztworu do 

infuzji,150mg

1 fiolka 8806238000315

Celltrion 

Healthcare 

Hungary Limited 

Liability 

Company

8 Kanjinti, proszek do sporządzania 

koncentratu do przygotowania roztworu do 

infuzji, 150 mg

1 fiolka po 

20 ml

8715131016982

9 Kanjinti, proszek do sporządzania 

koncentratu do przygotowania roztworu do 

infuzji, 420 mg

1 fiolka po 

50 ml

8715131016975
Amgen Sp. z o.o.

10 Ogivri, proszek do sporządzania 

koncentratu do przygotowania roztworu do 

infuzji, 150mg

1 fiolka po 

15ml

5901797710415

11 Ogivri, proszek do sporządzania 

koncentratu do przygotowania roztworu do 

infuzji, 420 mg

1 fiolka 05901797710781
Mylan S.A.S.

12 Ontruzant, proszek do sporządzania 

koncentratu do sporządzania roztworu do 

infuzji, 150mg

1 fiolka po 

15ml

8809593170006 MSD Polska 

Dystrybucja Sp. z 

o.o.

trastuzumab

13 Trazimera, proszek do sporządzania 1 fiolka 05415062339176
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koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg

14 Trazimera, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 420 mg

1 fiolka 05415062346655

Pfizer Polska Sp. 

z o.o.

15 Zercepac, Trastuzumabum, proszek do 

sporządzania koncentratu roztworu do 

infuzji, 150 mg, 1, fiol.

1 fiolka. 05055565766378 Accord 

Healthcare 

S.L.U.

16 Kadcyla, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg

1 fiolka 05902768001044trastuzumab 
emtanzyna

17 Kadcyla, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 160 mg

1 fiolka 05902768001051

Roche Polska 

Sp. z o.o.

HER2-ujemny rak piersi

18 Ibrance, kapsułki twarde, 75 mg, 21 kaps. 5907636977070

19 Ibrance, kapsułki twarde, 100 mg, 21 kaps 5907636977087

palbocyklib

20 Ibrance, kapsułki twarde, 125 mg, 21 kaps 5907636977094

Pfizer Polska Sp. 

z o.o.

rybocyklib 21 Kisqali, tabletki powlekane, 200 mg, 63 tabl. 05909991336769 Novartis Poland 

Sp. z o.o.

22 Verzenios , Abemaciclibum, tabletki 

powlekane, 150 mg

70 tabl. 05014602500993

23 Verzenios, Abemaciclibum, tabletki 

powlekane, 100 mg, 

70 tabl. 05014602500986

abemacyklib

24 Verzenios, Abemaciclibum, tabletki 

powlekane, 50 mg,

70 tabl. 05014602500979

Eli Lilly Polska 

Sp. z o.o.

 katalogu chemioterapii, produkty lecznicze zawierające następujące substancje 

czynne:

1) cisplatyna,

2) cyklofosfamid,

3) docetaksel,

4) doksorubicyna,

5) doksorubicyna liposomalna pegylowana, 

6) doksorubicyna liposomalna,

7) epirubicyna,

8) etopozyd,

9) fluorouracyl,

10) fulwestrant,



4

11) gemcytabina,

12) ifosfamid,

13) kapecytabina,

14) karboplatyna,

15) metotreksat,

16) mitomicyna,

17) paklitaksel,

18) tamoksyfen,

19) winkrystyna,

20) winorelbina,

 w aptece na podstawie recepty – produkty lecznicze zawierające następujące 

substancje czynne:

1) letrozol,

2) anastrozol,

3) eksemestan,

4) tamoksyfen,

5) octan megestrolu,

6) medroksyprogesteron,

7) goserelinę. 

Pragnę przekazać, iż program lekowy B.9. jest jednym z najbardziej rozwijających się 

programów onkologicznych na przestrzeni ostatnich lat, zgodnie z poniższymi 

zestawieniami. 
Tabela 2: Porównanie ogólne programu B.9. w latach 2012-2018 vs 2019-2020

2012-2018 2019-2020

3 terapie

7 leków o unikatowych kodach EAN

3 cząsteczki

3 leki biopodobne dla trastuzumabu

3 nowe terapie

16 nowych leków o unikatowych kodach EAN

4 nowe cząsteczki

6 nowych leków biopodobnych dla trastuzumabu
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Tabela 3: Porównanie liczby nowych leków o unikatowych kodach GTIN (EAN) objętych refundacją 
w programie B.9. w latach 2012-2018 vs 2019-2020

2012- 2018 2019-2020

1. Tyverb,Lapatinibum tabl. powl., 250 mg, 140 
tabl.(but.), kod EAN: 5909990851973

2. Tyverb,Lapatinibum tabl. powl., 250 mg, 70 
tabl.(but.), 5909990851966

3. Herceptin,Trastuzumabum roztwór do 
wstrzykiwań, 600 mg, kod EAN: 5902768001037

4. Herceptin,Trastuzumabum  proszek do 
sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 
150 mg, kod EAN: 5909990855919

5. Kanjinti,Trastuzumabum proszek do 
sporządzania koncentratu do przygotowania 
roztworu do infuzji, 150 mg, kod EAN: 
8715131016982

6. Kanjinti, Trastuzumabum proszek do 
sporządzania koncentratu do przygotowania 
roztworu do infuzji, 420 mg, kod EAN: 
8715131016975

7. Perjeta, Pertuzumabum koncentrat do 
sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, kod 
EAN: 5902768001006

We wskazaniu: Leczenie zaawansowanego 
raka piersi pertuzumabem w skojarzeniu z 
trastuzumabem i docetakselem chorych z 
uogólnionym lub miejscowo zaawansowanym 
lub nawrotowym rakiem piersi

1. Perjeta, Pertuzumabum koncentrat do 
sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, kod 
EAN: 5902768001006

We wskazaniu: Leczenie przedoperacyjne 
(neoadjuwantowe) raka piersi pertuzumabem w 
skojarzeniu z  trastuzumabem i chemioterapią

2. Ibrance, Palbociclibum kapsułki twarde, 75 mg, 
21 kaps, kod EAN 5907636977070

3. Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 100 
mg, 21 kaps. , kod EAN: 5907636977087

4. Ibrance,Palbociclibum, kapsułki twarde, 125 
mg, kod EAN: 5907636977094

5. Kisqali,Rybociclibum tabletki powlekane, 200 
mg, 63 tabl,,  kod EAN: 05909991336769

6. Herzuma,Trastuzumabum proszek do 
przygotowywania koncentratu do sporządzania 
roztworu do infuzji,150mg, kod EAN: 
5996537004107

7. Herzuma, Trastuzumabum proszek do 
przygotowywania koncentratu do sporządzania 
roztworu do infuzji,150mg, kod EAN: 
8806238000315

8. Ogivri ,Trastuzumabum proszek do 
sporządzania koncentratu do przygotowania 
roztworu do infuzji, 150mg, kod EAN: 
5901797710415

9.  Ogivri, proszek do sporządzania koncentratu 
do przygotowania roztworu do infuzji, 420 mg, 
kod EAN: 8715131016975

10. Ontruzant, Trastuzumabum, proszek do 
sporządzania koncentratu do sporządzania 
roztworu do infuzji, 150mg, kod EAN: 
8809593170006

11. Trazimera, Trastuzumabum, proszek do 
sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 
150 mg, kod EAN: 05415062339176

12. Trazimera, Trastuzumabum, proszek do 
sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 
420 mg,kod EAN: 05415062346655

13. Kadcyla,Trastuzumabum emtansinum,
      proszek do sporządzania koncentratu roztworu 

do infuzji, 100 mg, kod EAN: 05902768001044
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14. Kadcyla, Trastuzumabum emtansinum. 
proszek do sporządzania koncentratu roztworu 
do infuzji, 160 mg, kod EAN: 05902768001051

15. Verzenios, Abemaciclibum, tabletki powlekane, 
150 mg, 70 szt., kod EAN: 05014602500993

16. Verzenios, Abemaciclibum, tabletki powlekane, 
100 mg, 70 szt., kod EAN: 05014602500986

17. Verzenios, Abemaciclibum, tabletki powlekane, 
50 mg, 70 szt., kod EAN: 05014602500979

Tabela 4. Porównanie liczby nowych terapii w programie B.9. w latach 2012-2018 vs 2019-2020

2012- 2018 2019-2020

1. Leczenie przedoperacyjne (neoadjuwantowe) 
lub pooperacyjne (adjuwantowe) raka piersi 
trastuzumabem

2. Leczenie zaawansowanego raka piersi 
pertuzumabem w skojarzeniu z trastuzumabem 
i docetakselem chorych z uogólnionym lub 
miejscowo zaawansowanym lub nawrotowym 
rakiem piersi

3. Leczenie przerzutowego raka piersi 
trastuzumabem albo lapatynibem w skojarzeniu 
z kapecytabiną

1. Leczenie przedoperacyjne (neoadjuwantowe) 
raka piersi pertuzumabem w skojarzeniu z  
trastuzumabem i chemioterapią

2. Leczenie przerzutowego raka piersi 
inhibitorami CDK4/6 (abemacyklibem albo 
palbocyklibem albo rybocyklibem) w 
skojarzeniu z inhibitorem aromatazy albo 
inhibitorami CDK4/6 (abemacyklibem albo 
palbocyklibem albo rybocyklibem) w 
skojarzeniu z fulwestrantem 

3. Leczenie trastuzumabem emtanzyną chorych 
na nieoperacyjnego miejscowo 
zaawansowanego lub przerzutowego raka 
piersi.

Tabela 5. Porównanie liczby nowych leków biopodobnych dla trastuzumabu (Herceptin iv. oryginał) 
o unikatowych kodach GTIN (EAN) objętych w latach 2012-2018 vs 2019-2020

2012- 2018 2019-2020

1. Herceptin, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg, 1 
fiolka

2. Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu 
do przygotowania roztworu do infuzji, 150 mg, 
1 fiolka a 20ml

3. Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu 
do przygotowania roztworu do infuzji, 420 mg, 
1 fiolka a 50 ml

1. Herzuma, proszek do przygotowywania 
koncentratu do sporządzania roztworu do 
infuzji,150mg, 1 fiolka

2. Herzuma, proszek do przygotowywania 
koncentratu do sporządzania roztworu do 
infuzji,150mg, 1 fiolka

3. Ogivri, proszek do sporządzania koncentratu 
do przygotowania roztworu do infuzji, 150mg, 1 
fiolka a 15 ml 

4. Ogivri, proszek do sporządzania koncentratu 
do przygotowania roztworu do infuzji, 420 mg

5. Ontruzant, proszek do sporządzania 
koncentratu do sporządzania roztworu do 
infuzji, 150mg, 1 fiolka a 15 ml
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6. Trazimera, proszek do sporządzania 
koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg, 1 fiolka

7. Trazimera, proszek do sporządzania 
koncentratu roztworu do infuzji, 420 mg, 1 fiolka 

Tabela 6. Porównanie liczby nowych cząsteczek w latach 2012-2018 vs 2019-2020

2012- 2018 2019-2020

trastuzumab

lapatynib

pertuzumab

palbocyklib

rybocyklib

trastuzumab emtanzyna

abemacyklib

Minister Zdrowia pragnie przekazać, iż od 1 maja 2021 r. obowiązuje nowa treść 

programu lekowego B.9. – Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50), która jest 

efektem dokonania ponad 100 zmian mających na celu jego uproszczenie oraz 

zwiększenie dostępu dla pacjentów. Należy podkreślić, iż żadna ze zmian nie miała na 

celu ograniczenia oraz wykluczenia którejkolwiek z populacji pacjentów.

Największe zmiany odnośnie samej treści programu lekowego B.9. przedstawiają się 

następująco:

1. Ujednolicenie dotychczasowego postępowania leczniczego zawartego w 
programie lekowym jako pełne świadczenie medyczne

W programie istniało 6 terapii leczniczych posiadających odrębne kryteria kwalifikacji, 

kryteria uniemożliwiające kwalifikację, kryteria wyłączenia z programu, schemat 

dawkowania leków, sposób podawania leków, wykaz badań diagnostycznych 

wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do 

monitorowania leczenia.

2. Rezygnacja z podziału na technologie lekowe w zamian za podział na 
rodzaje leczenia poszczególnych typów raka piersi 

 Leczenie wczesnego HER2-dodatniego raka piersi 

 Leczenie przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi 

 Leczenie przerzutowego HER2-ujemnego raka piersi

3. Eliminacja „pułapek terapeutycznych” programu

Dołączanie kolejnych nowych terapii do programu lekowego implikowało sytuacje 

konieczności następowania po sobie konkretnych substancji leczniczych oraz różne 
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obostrzenia we wcześniejszym ich używaniu przez co pacjent mógł być narażony na 

zatrzymanie go w „martwej” ścieżce leczniczej bez możliwości otrzymywania lepszych 

możliwości terapeutycznych. Rozwiązaniem jakie zastosowano było przypisanie 

konkretnego leku do poszczególnej linii leczenia. 

Tab.7 Warunki refundacji w programie lekowym B.9. do 30 kwietnia 2021 r.

I linia II linia III linia

Terapia Warunek Terapia Warunek Terapia Warunek

Pertuzumab 
+Trastuzumab 
+ Docetaksel

1) Brak stosowania 
w przeszłości z 
powodu 
uogólnionego raka 
piersi chemioterapii 
lub terapii przeciw-
HER2;
2) Przebyte leczenie 
uzupełniające 
trastuzumabem, 
jeżeli okres od 
zakończenia terapii 
trastuzumabem do 
nawrotu raka piersi 
jest krótszy niż 12 
miesięcy;

x x x x

Trastuzumab 1) brak 
wcześniejszej 
chemioterapii z 
powodu 
przerzutowego raka 
piersi – wyłącznie 
dla trastuzumabu w 
skojarzeniu z 
inhibitorem 
aromatazy,                                   
2) Nieuzasadnione 
jest włączenie do 
leczenia 
trastuzumabem jako 
jedynym lekiem 
anty-HER2, w 
ramach leczenia 
przerzutowego raka 
piersi 
świadczeniobiorców, 
u których 
zastosowano ten lek 
w leczeniu 
neoadjuwantowym 
lub adjuwantowym 
raka piersi.

Trastuzumab 1)udokumentowane 
niepowodzenie 
leczenia z 
wykorzystaniem:
-chemioterapii z 
użyciem antracyklin 
lub w przypadku 
udokumentowanych 
przeciwwskazań do 
zastosowania 
antracyklin leków z 
innej grupy – dla 
trastuzumabu 
stosowanego z 
lekiem o działaniu 
cytotoksycznym                              
2) Nieuzasadnione 
jest włączenie do 
leczenia 
trastuzumabem jako 
jedynym lekiem 
anty-HER2, w 
ramach leczenia 
przerzutowego raka 
piersi 
świadczeniobiorców, 
u których 
zastosowano ten lek 
w leczeniu 
neoadjuwantowym 
lub adjuwantowym 
raka piersi.

Trastuzumab 1) udokumentowane 
niepowodzenie leczenia 
z wykorzystaniem:                     
- co najmniej 2 linii 
chemioterapii z użyciem 
antracyklin i taksanów - 
dla trastuzumabu 
stosowanego w 
monoterapii                             
2) Nieuzasadnione jest 
włączenie do leczenia 
trastuzumabem jako 
jedynym lekiem anty-
HER2, w ramach 
leczenia przerzutowego 
raka piersi 
świadczeniobiorców, u 
których zastosowano 
ten lek w leczeniu 
neoadjuwantowym lub 
adjuwantowym raka 
piersi.
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Lapatynib + 
Kapecytabina

1) udokumentowana 
progresja po 
leczeniu 
trastuzumabem – 
dla lapatynibu w 
skojarzeniu z 
kapecytabiną;                                                                         
2) Brak 
wcześniejszego 
stosowania 
trastuzumabu w 
leczeniu 
neoadjuwantowym 
lub adjuwantowym – 
nie dotyczy leczenia 
lapatynibem w 
skojarzeniu z 
kapecytabiną.

Lapatynib + 
Kapecytabina

1) udokumentowana 
progresja po 
leczeniu 
trastuzumabem – 
dla lapatynibu w 
skojarzeniu z 
kapecytabiną;

x x

Trastuzumab 
emtanzyna

1) udokumentowane 
niepowodzenie 
wcześniejszej terapii 
zawierającej 
trastuzumab i 
taksoid (podawane 
jednocześnie lub 
sekwencyjnie):
a) w przypadku 
chorych leczonych 
uzupełniająco 
trastuzumabem 
nawrót choroby musi 
nastąpić w trakcie 
leczenia lub przed 
upływem sześciu 
miesięcy od jego 
zakończenia,

Trastuzumab 
emtanzyna

1) w przypadku 
chorych leczonych 

z powodu 
nieresekcyjnego, 

miejscowo 
zaawansowanego 
lub uogólnionego 

raka piersi 
-udokumentowane 

niepowodzenie 
leczenia 

pertuzumabem, 
trastuzumabem i 
docetakselem lub 
trastuzumabem i 

taksoidem

Trastuzumab 
emtanzyna

1) udokumentowane 
niepowodzenie terapii 

lapatynibem 
z kapecytabiną 

(konieczne 
wcześniejsze leczenie z 

udziałem taksoidu i 
trastuzumabu);

Tab.8 Warunki refundacji w programie lekowym B.9. od 1 maja 2021 r

I linia II linia III linia

Terapia Warunek Terapia Warunek Terapia Warunek

Pertuzumab 
+Trastuzumab + 

Docetaksel

pertuzumab łącznie z 
trastuzumabem i 
docetakselem w 

pierwszej linii leczenia, 
a jeśli wcześniej była 

stosowana terapia 
przedoperacyjna lub 

uzupełniająca 
trastuzumabem, czas 
od jej zakończenia do 
nawrotu musi wynosić 
powyżej 12 miesięcy.

x x x x

Trastuzumab trastuzumab łącznie z 
chemioterapią, 

hormonoterapią lub 
samodzielnie w 
pierwszej linii 

leczenia u chorych, 
które nie 

otrzymywały 
trastuzumabu w 

leczeniu 
przedoperacyjnym 

lub uzupełniającym, a 
także gdy czas od 

Trastuzumab  trastuzumab łącznie z 
chemioterapią, 

hormonoterapią lub 
samodzielnie w 

pierwszej linii leczenia 
u chorych, które nie 

otrzymywały 
trastuzumabu w 

leczeniu 
przedoperacyjnym lub 

uzupełniającym, 
trastuzumab może być 
także stosowany w 2. 

Trastuzumab trastuzumab łącznie z 
chemioterapią, 

hormonoterapią lub 
samodzielnie w 

pierwszej linii leczenia 
u chorych, które nie 

otrzymywały 
trastuzumabu w 

leczeniu 
przedoperacyjnym lub 

uzupełniającym, 
trastuzumab może być 
także stosowany w 2. 
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zakończenia 
podawania tego leku 
do nawrotu wynosi 

powyżej 12 
miesięcy);trastuzumab 

może być także 
stosowany w 2. lub 

kolejnych liniach 
leczenia paliatywnego, 
jeśli chora wcześniej 

nie otrzymywała terapii 
anty-HER2.

lub kolejnych liniach 
leczenia paliatywnego, 
jesli chora wcześniej 

nie otrzymywała terapii 
anty-HER2.

lub kolejnych liniach 
leczenia paliatywnego, 
jesli chora wcześniej 

nie otrzymywała terapii 
anty-HER2.

Lapatynib + 
Kapecytabina

trastuzumab 
emtanzyna i lapatynib 

z kapecytabiną w 
drugiej lub trzeciej linii 

leczenia, a w 
pierwszej tylko, gdy 

była stosowana 
terapia 

przedoperacyjna lub 
uzupełniająca 

trastuzumabem i 
czas od jej 

zakończenia do 
nawrotu wynosi nie 

więcej niż 12 
miesięcy

Lapatynib + 
Kapecytabina

trastuzumab 
emtanzyna i lapatynib 

z kapecytabiną w 
drugiej lub trzeciej linii 
leczenia, a w pierwszej 

tylko, gdy była 
stosowana terapia 

przedoperacyjna lub 
uzupełniająca 

trastuzumabem i czas 
od jej zakończenia do 

nawrotu wynosi nie 
więcej niż 12 miesięcy

Lapatynib + 
Kapecytabina

trastuzumab 
emtanzyna i lapatynib 

z kapecytabiną w 
drugiej lub trzeciej 
linii leczenia, a w 

pierwszej tylko, gdy 
była stosowana terapia 

przedoperacyjna lub 
uzupełniająca 

trastuzumabem i czas 
od jej zakończenia do 

nawrotu wynosi nie 
więcej niż 12 miesięcy

Trastuzumab 
emtanzyna

trastuzumab 
emtanzyna i lapatynib 

z kapecytabiną w 
drugiej lub trzeciej linii 

leczenia, a w 
pierwszej tylko, gdy 

była stosowana 
terapia 

przedoperacyjna lub 
uzupełniająca 

trastuzumabem i 
czas od jej 

zakończenia do 
nawrotu wynosi nie 

więcej niż 12 
miesięcy

Trastuzumab 
emtanzyna

trastuzumab 
emtanzyna i lapatynib 

z kapecytabiną w 
drugiej lub trzeciej linii 
leczenia, a w pierwszej 

tylko, gdy była 
stosowana terapia 

przedoperacyjna lub 
uzupełniająca 

trastuzumabem i czas 
od jej zakończenia do 

nawrotu wynosi nie 
więcej niż 12 miesięcy

Trastuzumab 
emtanzyna

trastuzumab 
emtanzyna i lapatynib 

z kapecytabiną w 
drugiej lub trzeciej 
linii leczenia, a w 

pierwszej tylko, gdy 
była stosowana terapia 

przedoperacyjna lub 
uzupełniająca 

trastuzumabem i czas 
od jej zakończenia do 

nawrotu wynosi nie 
więcej niż 12 miesięcy

4. Eliminacja zapisów programu lekowego stojących w sprzeczności z 
aktualnymi wytycznymi klinicznymi

 Zmniejszenie leczonego guza z wielkości 1 cm do 0,5 cm w leczeniu wczesnego 

raka piersi trastuzumabem

 Wydłużenie czasu nawrotu raka piersi dla zastosowania trastuzumabu 

emtanzyna z 6 miesięcy do 12 miesięcy po uprzednim leczeniu uzupełniającym 

trastuzumabem

 Zrównanie wskazań trastuzumabu emtanzyna z lapatynibem i kapecytabiną

 Wyeliminowanie „pętli” zależności następowania po sobie konkretnych leków i 

ograniczenie ich do odpowiednich numerów linii leczenia;
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5. Ujednolicenie kryteriów włączenia oraz wyłączenia w leczeniu każdego 
rodzaju raka piersi

Do tej pory każda z terapii w szczególności dla terapii HER2-dodatniego raka piersi miała 

bardzo zbliżone kryteria z drobnymi niuansami. 

6. Usunięcie kryteriów uniemożliwiających włączenie do programu

Włączenie kryteriów uniemożliwiających włączenie do programu jako forma 

zaprzeczenia w kryteriach kwalifikacji.

7. Ujednolicenie badań przy kwalifikacji oraz badań monitorujących 
skuteczność leczenia dla wszystkich terapii 

Do tej pory każda z terapii w szczególności dla terapii HER2-dodatniego raka piersi miała 

bardzo zbliżone kryteria z drobnymi niuansami.

8. Złagodzenie kryteriów dotyczących chorób współistniejących – większa 
decyzyjność lekarza w odniesieniu do konkretnego przypadku klinicznego

 Wprowadzenie zapisu „Nieobecność istotnych schorzeń współistniejących 

stanowiących przeciwskazanie do terapii anty HER2 stwierdzonych przez lekarza 

prowadzącego w oparciu o odpowiednie Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz 

wytyczne Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w leczeniu raka piersi”.

9. Umożliwienie leczenia pacjentów chorujących w przeszłości na nowotwór

Wprowadzenie zapisu „W przypadku współistnienia u pacjenta innych aktywnych 

nowotworów złośliwych albo wcześniejszego zachorowania na jakikolwiek nowotwór 

złośliwy dopuszcza się włączenie do programu po uzyskaniu zgody Konsultanta 

Krajowego lub Konsultanta Wojewódzkiego, o ile leczenie miało charakter radykalny lub 

nie miało charakteru radykalnego, ale uzyskano całkowitą remisję”.

10. Umożliwienie leczenia pacjentów ze współistniejącymi nowotworami

Wprowadzenie zapisu „W przypadku współistnienia u pacjenta innych aktywnych 

nowotworów złośliwych albo wcześniejszego zachorowania na jakikolwiek nowotwór 

złośliwy dopuszcza się włączenie do programu po uzyskaniu zgody Konsultanta 

Krajowego lub Konsultanta Wojewódzkiego, o ile leczenie miało charakter radykalny lub 

nie miało charakteru radykalnego, ale uzyskano całkowitą remisję”

11. Umożliwienie kontynuacji leczenia w przypadku zajścia w ciążę lub 
karmienia piersią

Wprowadzenie zapisu „Okres ciąży lub karmienia piersią – z wyjątkiem przypadków, w 

których lekarz wspólnie z Konsultantem Krajowym lub Konsultantem Wojewódzkim 

oceni, że ryzyko zastosowania terapii przeciwnowotworowej ma większą korzyść niż 

ryzyko i uzasadnione jest finansowanie terapii w programie w takim przypadku”.
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12. Zwiększenie czytelności programu odnośnie dostępnych terapii lekowych 

W programie finansuje się leczenie przedoperacyjne lub pooperacyjne anty-HER2 oraz do 3 linii leczenia 
anty-HER2 przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi substancjami:

1)  trastuzumab;
2)  pertuzumab;
3)  trastuzumab emtanzyna;
4)  lapatynib.

W leczeniu przedoperacyjnym stosowany jest: - trastuzumab lub trastuzumab z pertuzumabem
W leczeniu uzupełniającym stosowany jest:- trastuzumab 
W leczeniu przerzutowego raka piersi stosowane są zgodnie z numerami linii określonymi w punktach 
2.1.1.-2.1.4.:

1) pertuzumab łącznie z trastuzumabem i docetakselem w pierwszej linii leczenia, a jeśli wcześniej 
była stosowana terapia przedoperacyjna trastuzumabem +/- pertuzumabem lub uzupełniająca 
trastuzumabem, czas od jej zakończenia do nawrotu musi wynosić powyżej 12 miesięcy.

2) trastuzumab łącznie z chemioterapią, hormonoterapią lub samodzielnie w pierwszej linii 
leczenia u chorych, które nie otrzymywały trastuzumabu w leczeniu przedoperacyjnym lub 
uzupełniającym, trastuzumab może być także stosowany w 2. lub kolejnych liniach leczenia 
paliatywnego, jesli chora wcześniej nie otrzymywała terapii anty-HER2. 

3) trastuzumab emtanzyna i lapatynib z kapecytabiną w drugiej lub trzeciej linii leczenia, a w 
pierwszej tylko, gdy była stosowana terapia przedoperacyjna lub uzupełnająca trastuzumabem i czas 
od jej zakończenia do nawrotu wynosi nie więcej niż 12 miesięcy.

W programie finansuje się dwie linie leczenia HER2-ujemnego raka piersi:
inhibitorem CDK4/6 (palbocyklibem lub rybocyklibem lub abemacyklibem) w skojarzeniu z 
inhibitorem aromatazy
albo
inhibitorem CDK4/6 (palbocyklibem lub rybocyklibem lub abemacyklibem) w skojarzeniu z 
fulwestrantem;

Należy dodać, iż wszystkie zapisy umieszczane w treści programów lekowych 

konsultowane są ze specjalistami we właściwej dziedzinie (w tym z właściwym 

Konsultantem Krajowym), co następuje jeszcze przed wprowadzeniem danego 

programu na obwieszczenie refundacyjne. Konsultacje w przedmiotowym przypadku 

były procedowane od 2019 roku, i prowadzone były poprzez skierowanie projektu 

programu do 5 ekspertów z dziedziny onkologii:

 Pani dr. Agnieszki Jagiełło- Gruszfeld – kierownika  Oddziału Zachowawczego w 

Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii-

Instytucie w Warszawie
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 Pana prof. Tadeusza Pieńkowskiego - kierownika Kliniki Onkologii i Chorób Piersi 

CMKP

 Pana prof. Piotra Wysockiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologii 

Klinicznej, 

 Pana prof. Piotra Potemskiego – Łódzkiego Konsultanta Wojewódzkiego ds. 

onkologii klinicznej, 

 Pana prof. Macieja Krzakowskiego – Konsultanta Krajowego ds. onkologii 

klinicznej,

Dodatkowo przedmiotowy program został również skierowany do oceny przez Agencję 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uzyskując tym samym pozytywną opinię w 

odniesieniu do przeprowadzenia dogłębnych zmian w zakresie jego treści. 

Ponadto, Minister Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż zmiana treści programu 

lekowego następuje w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 753) i dotyczy wyłącznie decyzji 

administracyjnych, załącznikiem do których jest ten program.

Na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego strona każdego postępowania, w 

przypadku postępowań refundacyjnych jest nią wnioskodawca, posiada uregulowane 

przepisami zarówno obowiązki jak i prawa, a jednym z nich jest konieczność wyrażenia 

zgody przez adresata ostatecznej decyzji na jej uchylenie lub zmianę przez wydający ją 

Organ administracji publicznej. W ramach programu lekowego B.9. – Leczenie chorych 

na raka piersi (ICD-10 C50) refundacją objęto 24 leki (indywidualnych kodów GTIN) 

zawierające 6 różnych substancji czynnych.

Zmiana treści programu lekowego jest zatem przedsięwzięciem niezwykle 

skomplikowanym i pracochłonnym od strony czysto administracyjnej, gdyż wiąże się z 

koniecznością jednoczasowego zakończenia kilkudziesięciu postępowań 

administracyjnych oraz uzyskania zgody od kilku różnych wnioskodawców na 

zaproponowany zakres zmian od kilku różnych wnioskodawców. Aktualna sytuacja 

wymaga zatem od Ministra Zdrowia zawiadomienia wszystkich stron postępowania i 

uzyskania zgody na zmianę każdej wspólnej dla wszystkich decyzji części, którą w 

przypadku programu lekowego stanowi załącznik opisujący jego treść, a następnie 

wydanie decyzji zmieniających decyzje o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny 

zbytu leku w zakresie treści programu lekowego. 
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Zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Organ administracji 

publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. 

Wydanie decyzji administracyjnych zmieniających decyzje refundacyjne w zakresie 

treści programów lekowych nie stanowią podstawy do sprostowania błędu zawartego w 

Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 32).

W dniu 24 maja 2021 r. Minister Zdrowia wydał komunikat w sprawie programu lekowego 

,,Leczenie raka piersi”, zgodnie z którym do czasu zmiany w programie w tym zakresie 

w przypadku pacjenta kwalifikującego się do leczenia lapatynibem z kapecytabiną lub 

trastuzumabem emtanzyna w przerzutami do OUN z HER2-dodatnim rakiem piersi 

świadczeniodawca prowadzący program lekowy ,,Leczenie chorych na raka piersi (ICD-

10 C50)”, powinien wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

kwalifikację do programu.

Minister Zdrowia pragnie podkreślić fakt, iż w 35 otrzymanych interpelacjach oraz 

interwencjach od różnych Posłów oraz Senatorów w odpowiedzi na komunikat 

powtarzane są wielokrotnie stwierdzenia mijające się z prawdą, tj. o braku powyższych 

leków na listach refundacyjnych, pozostawieniu pacjentów bez alternatyw leczniczych 

lub wskazywaniu zawyżonej wielkości populacji, których dotyczy przedmiotowa sytuacja 

budząc tym samym niepokój pacjentów oraz niesłuszne przeświadczenie co do złych 

intencji Organu.

Tab.9. Liczba pacjentów (wg unikalnych nr PESEL)> 18 r.ż. z rozpoznaniem głównym lub 
współistniejącym wg ICD-10: C50.0 lub C50 w latach 2014-2021 *(styczeń- marzec) na podstawie 
danych NFZ

Rok realizacji Liczba pacjentów

2014 178 294

2015 187 522

2016 194 552

2017 200 956

2018 206 931

2019 216 372

2020 209 284
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2021* 128 295

Tab.10. Wielkość refundacji oraz liczba pacjentów w programie lekowym B.9. – Leczenie raka piersi 
w latach 2012-2021*(styczeń- marzec)

Rok realizacji Liczba pacjentów Wielkość refundacji

2012 3068 127,49 mln zł

2013 4092 253,68 mln zł

2014 4342 278,95 mln zł

2015 4736 300,55 mln zł

2016 5673 324,88 mln zł

2017 6906 449,36 mln zł

2018 7353 455,78 mln zł

2019 8077 397,7 mln zł

2020 10216 479,1 mln zł

2021* 7611 114,19 mln zł

Z danych NFZ (na dzień 20 maja 2021 r.) wynika, że koszty leków stosowanych w 

ramach programu lekowego B.9. wyniosły w 2020 roku 479,1 mln zł a leczeniem 

objętych było 10 216 pacjentów. Dla porównania w roku 2019 wydatki te wynosiły 397,7 
mln zł a leczonych w ramach programu lekowego było 8 077 pacjentów. W okresie 

styczeń – marzec 2021 roku w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka 

piersi” objętych leczeniem zostało 7 611 pacjentów a wydatki NFZ wyniosły 114,19 mln 
zł. 

Tab.11. Wielkość refundacji oraz liczba pacjentów leczonych preparatem Kadcyla (trastuzumab 
emtanzyna) w latach 2020-2021*(styczeń- marzec)

Rok realizacji Wielkość refundacji Liczba 
pacjentów

2020 42,27 mln zł 646

2021* 11,25 mln zł 415

Tab.12. Wielkość refundacji oraz liczba pacjentów leczonych preparatem Tyverb (lapatynib) w latach 
2012-2021*(styczeń- marzec) wg danych NFZ

Rok realizacji Wielkość refundacji Liczba pacjentów

2012 10,69 mln zł 349
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2013 22,77 mln zł 506

2014 25,66 mln zł 561

2015 26,63 mln zł 617

2016 26,11 mln zł 653

2017 27,44 mln zł 696

2018 25,31 mln zł 710

2019 24,43 mln zł 698

2020 20,32 mln zł 563

2021* 3,61 mln zł 297

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Konsultanta Krajowego ds. onkologii klinicznej – 

populacja pacjentek, których dotyczy przedmiotowa sytuacja związana z ograniczeniem 

poprzez doprecyzowanie nieobecności występowania przerzutów w Ośrodkowym 

Układzie Nerwowym, tj. w punkcie 9) kryterium kwalifikacji do leczenia przerzutowego 

HER2-dodatniego raka piersi w programie B.9. ma dotyczyć w skali roku czyli populacji 

skumulowanej ok. 80 pacjentów. W populacji tej znajdują się pacjentki aktualnie leczone 

w ramach programu, które przeszły pozytywną kwalifikację i kontynuując leczenie nie 

zostały w żaden sposób pozbawione dostępu do terapii. Minister Zdrowia pragnie 

zauważyć, że w efekcie opublikowanego komunikatu do dnia 8 czerwca 2021 zgłosiło 

się jedynie 6 świadczeniodawców wnioskując łącznie o możliwość kwalifikacji dla 

8 pacjentek. 

Minister Zdrowia jeszcze raz pragnie zapewnić, iż treść programu lekowego B.9. – 

Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50) zostanie zmieniona na obwieszczenie 

lipcowe.

Należy też zwrócić uwagę, ze nie istnieją żadne przepisy nakładające na Ministra 

Zdrowia obowiązki w zakresie konsultacji, narad, konferencji czy innych form wspólnego 

kształtowania Obwieszczenia Ministra Zdrowia w  sprawie wykazu refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych. Mimo to Minister Zdrowia z własnej inicjatywy wypracował tryb konsultacji 

projektów obwieszczeń umieszczając ich treść wraz z załącznikami na stronie 

internetowej Ministerstwa Zdrowia wskazując określony termin na składanie uwag na 

adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl. 

mailto:wykazy-uwagi@mz.gov.pl
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Również w przypadku projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia na dzień 1 maja 2021 

r., każda organizacja, fundacja, koalicja, stowarzyszenie jak i każdy obywatel osobiście 

mogli zgłaszać uwagi i zastrzeżenia. W trakcie procesu konsultacji projektu ani podmioty 

odpowiedzialne, ani lekarze realizujący program lekowy, ani pacjenci czy 

świadczeniodawcy, jak również inne organizacje pacjenckie, nie zgłosili uwag w zakresie 

treści zmienionego programu lekowego B.9. – Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 

C50). 

Na zakończenie trzeba wskazać, że Minister Zdrowia z dużym zaniepokojeniem 

obserwuje zjawisko próby wykorzystywania interpelacji, interwencji, zapytań poselskich 

oraz senatorskich jako narzędzi wpływu przez różnych interesariuszy kierujących swoje 

„sygnały nieprawidłowości”,” „niezaspokojonych potrzeb pacjentów” pod postacią 

konkretnych nazw handlowych leków oraz wskazywania organowi nazw fundacji lub 

grup społecznych, z którymi powinien się kontaktować w procesie obejmowania 

refundacją konkretnych leków oraz dokonywanych zmian w istniejących programach 

lekowych. Powyższe działania noszą znamiona zjawiska o charakterze lobbingowym i 

mogą wprowadzać w błędne przeświadczenie o nieprawidłowościach działania Organu, 

wadliwości samego procesu refundacyjnego oraz niezaspokojonych potrzebach 

pacjentów bez istnienia alternatyw terapeutycznych. 

Przedstawiając powyższe wskazuję, że działania mające na celu zmianę treści 

programu lekowego B.9. – Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50) w zakresie 

doprecyzowania programu w punkcie 9) kryteriów kwalifikacji do leczenia przerzutowego 

HER2-dodatniego raka piersi, tj. „Nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie 

nerwowym potwierdzonych wynikami badania obrazowego wykonanego w sytuacji 

wystąpienia klinicznych wskazań” już zostały uruchomione i zostanie to skorygowane na 

obwieszczenie lipcowe.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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