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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Halinę Biedę na 25. 

posiedzeniu Senatu w dniu 10 czerwca 2021 r., w sprawie problemów dotyczących 

pacjentów onkologicznych, Minister Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych 

informacji.

Kwestie związane z refundacją produktów leczniczych stosowanych w procesie leczenia 

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).

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, objęcie refundacją produktu leczniczego jest 

dokonywane w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Ministra Zdrowia 

w oparciu o wniosek przedłożony przez podmiot odpowiedzialny (producenta leku, jego 

przedstawiciela lub importera).

Minister Zdrowia wydaje decyzję administracyjną dotyczącą refundacji leku mając 

na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych 

środków publicznych, uwzględniając następujące kryteria: 

1) stanowisko Komisji Ekonomicznej;
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2) rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(AOTMiT);

3) istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją;

4) skuteczność kliniczną i praktyczną;

5) bezpieczeństwo stosowania;

6) relację korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania;

7) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobów medycznych, w porównaniu z wnioskowanym;

8) konkurencyjność cenową;

9) wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń                

ze środków publicznych i świadczeniobiorców;

10) istnienie alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy 

o świadczeniach, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania;

11) wiarygodność i precyzję oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3-10;

12) priorytety zdrowotne określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 31a ust. 2 ustawy o świadczeniach;

13) wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego 

o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto 

na jednego mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu 

krajowego brutto, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu - 

koszt uzyskania dodatkowego roku życia

- biorąc pod uwagę inne możliwe do zastosowania w danym stanie klinicznym procedury 

medyczne, które mogą być zastąpione przez wnioskowany lek.

Uwagę zwraca fakt, że wymienione kryteria nie obejmują postaci farmaceutycznej leku, 

a tym samym formy jej aplikowania. 

Zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r., w ramach 

Programów Lekowych i Chemioterapii, dostępne są 533 onkologiczne produkty 

lecznicze. Schemat poniżej przedstawia ich podział ze względu na sposób podania leku.
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ONKOLOGIA - SPOSOBY PODANIA LEKU

Minister Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na tendencję do pojawiania się wniosków 

o objęcie refundacją dla leków w formach podskórnych w momencie zbliżającego się 

upływu terminu ochrony patentowej lub dodatkowego świadectwa ochronnego dla form 

dożylnych stosowanych w onkologii przez tego samego wnioskodawcę. Należy uznać to 

za pewnego rodzaju działanie antygeneryczne stosowane przez właściwe podmioty 

odpowiedzialne ograniczające obniżenie wydatków płatnika publicznego poprzez 

utrudnione przejęcie udziałów rynkowych przez znacznie tańsze leki biopodobne 

konkurencyjnych firm farmaceutycznych z jednoczesną próbą monopolizacji udziału 

w grupach limitowych związanych z wydłużeniem ochrony patentowej na kolejne lata 

niezależności refundacyjnej. Doskonałym przykładem powyższego zjawiska jest 

przypadek leków refundowanych zawierających w swoim składzie substancje: 

trastuzumab oraz rytuksymab. Na szczególną uwagę zasługuje fakt procedowania 

w obszarze wskazań onkologicznych leku Darzalex (daratumumab) oraz Phesgo 

(trastuzumab + pertuzumab), które wpisują się w kanwę przyjętych strategii. 

Aktualnie w ramach programu lekowego B.9. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI 

(ICD-10 C 50) dostępny jest lek Herceptin (trastuzumab). Lek jest dostępny w formie 

proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, czyli do stosowania dożylnego 

oraz w postaci roztworu do wstrzykiwań do podania podskórnego. W 2018 roku pojawiły 
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się pierwsze leki biopodobne zawierające w swoim składzie trastuzumab, stanowiąc 

w obecnej chwili szeroką grupę preparatów.

Należy wspomnieć, że wszystkie produkty lecznicze zawierające tę substancję czynną 

niezależnie od postaci leku charakteryzuje porównywalny statystycznie efekt 

terapeutyczny.
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Analizując powyższe zestawienie Minister Zdrowia ponownie wskazuje na istniejącą 

dysproporcję kosztów refundacji pomiędzy formami do podania podskórnego a formami 

dożylnymi preparatów zawierających w swoim składzie trastuzumab wpływającej 

znacząco na budżet płatnika publicznego.

Należy zaznaczyć, iż w wyniku otrzymywania w 2020 r. sygnałów odnośnie ryzyka 

nieracjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, związanego z refundowaniem 

podskórnych form trastuzumabu i rytuksymabu oraz informacji od Narodowego 

Funduszu Zdrowia w kwestii wysokości cen tych leków w przetargach dotyczących form 

dożylnych oraz podskórnych trastuzumabu i rytuksymabu zostało przygotowane 

zlecenie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji się z prośbą 

o przygotowanie materiałów analitycznych oraz opinii Rady Przejrzystości w zakresie 

zasadności uchylenia decyzji refundacyjnej podskórnego trastuzumabu i rytuksymabu.

Zgodnie z Opinią Rady Przejrzystości nr 160/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 

uchylenia decyzji o objęciu refundacją leków zawierających podskórną postać 
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trastuzumabu i rytuksymabu: „Rada Przejrzystości uważa za niezasadne uchylenie 

decyzji refundacyjnej w odniesieniu do podskórnego trastuzumabu i rytuksymabu”.

Nie mniej Minister Zdrowia, rozpatrując sprawę w oparciu o cały zebrany materiał 

dowodowy odmówił objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku do podania 

podskórnego MabThera, Rituximabum, roztwór do wstrzykiwań, w ramach programu 

lekowego B.12 LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH (ICD-10 C82, C83) na kolejny 

okres refundacyjny. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy zakończonej odmową kontynuacji refundacji leku. Trwa procedura wydania  

decyzji w II instancji.

Minister Zdrowia stoi na stanowisku, iż w przypadku leków z tą samą substancją czynną 

w swoim składzie różniących się jedynie drogą podania bez różnic w efekcie klinicznym 

oraz bezpieczeństwie terapii a jednocześnie istniejącej diametralnej różnicy w koszcie 

leczenia podjęcie decyzji o ewentualnym usunięciu kolejnych leków w formach 

podskórnych lub odmowy objęcia refundacją we wskazaniach gdzie stosowane 

w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami nie stanowiłoby zagrożenia 

w zabezpieczeniu dostępu do leczenia aktualnej populacji pacjentów w populacjach 

onkologicznych. 

Biorąc pod uwagę mnogość nowych terapii oraz liczbę wpływających wniosków o objęcie 

refundacją we wskazaniach onkologicznych, Minister Zdrowia uważa, iż głównym celem 

jest zapewnienie dostępności leczenia jak największej populacji pacjentów a szczególnie 

populacji o niezaspokojonych potrzebach terapeutycznych w innych podtypach raka, 

gdzie nie istnieją skuteczne nowoczesne alternatywy leczenia.

W Ministerstwie Zdrowia procedowane są kolejne wnioski o objęcie refundacją 

i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla produktów do podania podskórnego. Etapy 

prowadzonych aktualnie postępowań przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Aktualnie procedowane wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla produktów do podania 
podskórnego

Nazwa Program lekowy Wskazanie Etap prac

Darzalex, 
Daratumumabum, 

roztwór do wstrzykiwań, 
1800 mg (120 mg/ml), 

1, fiol. 15 ml

B.54. LECZENIE 
CHORYCH NA 

OPORNEGO LUB 
NAWROTOWEGO 

SZPICZAKA 
PLAZMOCYTOWEGO 

(ICD10 C90.0)

II lub III linia leczenia Oczekuje na 
negocjacje

Darzalex, 
Daratumumabum, 

roztwór do wstrzykiwań, 

B.54. LECZENIE 
CHORYCH NA 

OPORNEGO LUB 

Leczenie chorych na nowo 
zdiagnozowanego

szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 

W oczekiwaniu na 
ocenę merytoryczną
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Nazwa Program lekowy Wskazanie Etap prac

1800 mg (120 mg/ml), 
1, fiol. 15 ml

NAWROTOWEGO 
SZPICZAKA 

PLAZMOCYTOWEGO 
(ICD10 C90.0)

C90.0) daratumumabem w skojarzeniu z 
bortezomibem, talidomidem i 

deksametazonem
I linia leczenia

Darzalex, 
Daratumumabum, 

roztwór do wstrzykiwań, 
1800 mg (120 mg/ml), 

1, fiol. 15 ml

B.54. LECZENIE 
CHORYCH NA 

OPORNEGO LUB 
NAWROTOWEGO 

SZPICZAKA 
PLAZMOCYTOWEGO 

(ICD10 C90.0)

Leczenie chorych na opornego lub 
nawrotowego szpiczaka plazmocytowego 

(ICD-10 C90.0) daratumumabem w 
skojarzeniu z lenalidomidem i 

deksametazonem lub w skojarzeniu z 
bortezomibem i deksametazonem

Leczenie dorosłych pacjentów
na nawrotowego lub opornego szpiczaka 
plazmocytowego, u których zastosowano 

co najmniej 1, ale nie więcej, niż  3 
poprzedzające linie leczenia.

Oczekuje na 
uzgodnienie programu 

lekowego

Phesgo, Trastuzumabum 
+ Pertuzumabum, 

roztwór do wstrzykiwań, 
600 mg + 1200 mg, 1, 

fiol. 15 ml
Phesgo, Pertuzumabum 

+ Trastuzumabum, 
roztwór do wstrzykiwań, 
600 mg + 600 mg, 1, fiol. 

10 ml

B.9. LECZENIE 
CHORYCH NA RAKA 
PIERSI (ICD-10 C 50)

Preparat złożony pertuzumabu i 
trastuzumabu w formie podskórnej w 
analogicznym zakresie refundacji jak 

preparaty pojedyńcze - Herceptin i Perjeta 
do podania dożylnego

Wezwanie do 
uzupełnienia braków 
formalno-prawnych

Minister Zdrowia realizuje politykę lekową państwa kierując się zasadami medycyny 

opartej na dowodach naukowych (EBM – Evidence – Based Medicine) oraz ocenie 

technologii medycznych (HTA – Health Technology Assesment) co zapewnia 

przejrzystość i racjonalność podejmowanych decyzji o alokacji środków publicznych. 

Objęcie leku refundacją, również kwestia jej kontynuacji, wymaga przeprowadzenia 

wieloetapowego postępowania administracyjnego, a postać farmaceutyczna leku nie 

stanowi o jego priorytecie.

Rok 2020, z uwagi na ogłoszenie stanu pandemii COViD-19, spowodował konieczność 

wprowadzenia licznych zmian w podejściu do terapii prowadzonych w programach 

lekowych i chemioterapii m.in.: 

1. umożliwiono wykonywanie i rozliczanie porad lekarskich, realizowanych w ramach 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne 

programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia, z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności – wprowadzono zatem 

możliwość realizacji teleporad w wyniku, których lekarz prowadzący mógł podjąć 

decyzję dot. dalszego przebiegu procesu diagnostyczno – terapeutycznego; 

2. umożliwiono realizację świadczeń w zakresie programów lekowych i chemioterapii 

zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia zawartymi w komunikacie dla podmiotów 

leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy lekowe oraz 

Leczenie szpitalne – chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym leczeniem tj.: 
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a) umożliwiono wydawanie do domu leków zabezpieczających terapię pacjenta na 

okres do 6-ciu miesięcy – bez konieczności bezpośredniej wizyty pacjenta 

u świadczeniodawcy; 

b) umożliwiono dostarczanie leku przez szpital bezpośrednio do domu pacjenta lub 

do jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadkach, gdy nie będzie to możliwe lub 

znacznie utrudnione, lek może być wydany pacjentowi, jego przedstawicielowi 

ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej; 

c) umożliwiono również dokonywanie zmian w harmonogramach wizyt kontrolnych 

opisanych w programach lekowych w tym również wykonywanych badań 

diagnostycznych. 

Ponadto w 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził rozwiązanie umożliwiające 

realizację świadczeń z wykorzystaniem jednorazowych pomp elastomerowych do terapii 

infuzyjnej. 

Wprowadzona zmiana miała na celu poprawę jakości życia pacjentów, poprzez 

skrócenie okresu hospitalizacji do niezbędnego minimum – pacjenci poddani tego typu 

terapii mogą być czynni zawodowo i nie podlegają wykluczeniu społecznemu, bowiem 

kontynuacja wlewu leku może odbywać się w warunkach pozaszpitalnych. Rozwiązanie 

zostało wprowadzone zarządzeniem nr 24/2020/DGL zmieniającym zarządzenie 

nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie chemioterapia. W katalogu świadczeń podstawowych dodany 

został produkt rozliczeniowy o kodzie 5.08.05.0000177 hospitalizacja jednego dnia 

z zastosowaniem jednorazowych pomp elastomerowych do terapii infuzyjnej. 

Zaproponowane rozwiązanie spotkało się z pozytywnym odbiorem organizacji 

pacjenckich zrzeszających osoby zmagające się z chorobą nowotworową. 

Przedstawiciele tych organizacji wielokrotnie podkreślali, że wskazana forma leczenia 

poprawia jakość leczenia oraz przeciwdziała wykluczeniu osób chorujących na choroby 

nowotworowe. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że przedmiotowe świadczenie zostało udostępnione 

również dla pacjentów objętych terapią w ramach programu lekowego „Leczenie 

zaawansowanego raka jelita grubego”, którzy są poddani terapii z zastosowaniem terapii 

celowanych finansowanych z programu, jak i substancji czynnej fluorouracilum, 

finansowanej z chemioterapii. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. zgodnie 

z zarządzeniem 3 Nr 28/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

10.02.2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania 
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i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz 

z zarządzeniem Nr 29/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

11.02.2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. 

Z poważaniem, 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Justyna Wilk - Specjalista
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