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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Halinę Biedę, Senator 

Rzeczypospolitej Polskiej podczas 29. posiedzenia Senatu w dniu 10 września 2021 r. 

w sprawie możliwości rozszerzenia sposobów leczenia SARS-CoV-2, uprzejmie 

przekazuję poniższe informacje.

Na wstępie warto zaznaczyć, że wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemii 

i ciągłego napływu nowych doniesień naukowych, dotyczących skuteczności klinicznej i 

bezpieczeństwa stosowania leków w COVID-19, Minister Zdrowia na bieżąco śledzi 

zalecenia dotyczące farmakoterapii w COVID-19. Dodatkowo, Agencja Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji (zwana dalej Agencją) na bieżąco monitoruje nowe 

doniesienia naukowe dotyczące farmakoterapii w COVID-19. Wyniki prób klinicznych są 

analizowane w ramach publikowanych na stronie Agencji przeglądów doniesień 

naukowych, a następnie poddawane dyskusji Panelu Ekspertów, powołanego do 

współpracy z Agencją w ramach prac nad zaleceniami w COVID-19. Zatem w przypadku 

pojawienia się nowych dowodów pochodzących z wiarygodnych prób klinicznych, 

aktualne zalecenia mogą ulec zmianie.
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W związku z nowymi dowodami naukowymi dla skuteczności i profilu bezpieczeństwa 

poszczególnych technologii lekowych stosowanych w Covid-19, Agencja opublikowała 

opracowania analityczne na rzecz oceny skuteczności i profilu bezpieczeństwa dla 

hydroksychlorochiny i chlorochiny, następnie przystępując do procesu aktualizacji 

zaleceń w Covid-19 w zakresie farmakoterapii. Przyjmując powyższe nie rekomenduje 

się stosowania chlorochiny i hydroksychlorochiny zarówno w profilaktyce 

poekspozycyjnej, jak i leczeniu COVID-19. Brak jest naukowych dowodów na 

skuteczność przedmiotowych substancji, zaś niektóre badania wskazują na ich 

szkodliwe działanie. 

Następnie w celu dokonania analizy Minister Zdrowia zlecił Agencji przygotowanie 

materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania 

leków zawierających chlorowodorek amantadyny w leczeniu zakażeń spowodowanych 

SARS-CoV-2. Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o wyniki 3 badań: jednego 

obserwacyjnego retrospektywnego - Mancilla-Galindo 2020 oraz dwa 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 substancji w przebiegu COVID-19. Badania są w 

trakcie realizacji. W chwili obecnej Agencja Badań Medycznych nie dysponuje jeszcze 

wynikami badań.

Natomiast wyniki badań w ostatniej aktualizacji Przeglądu doniesień naukowych dla 

iwermektyny w leczeniu oraz profilaktyce COVID-19 (wersja 1.2 z dn. 6 sierpnia 2021 

r.), z uwagi na liczne ograniczenia metodologiczne, obarczone są dużą niepewnością i 

nie mogą stanowić podstawy do rekomendowania iwermektyny w profilaktyce COVID-

19. W świetle dostępnych dowodów naukowych Komitet Sterujący ds. Zaleceń w 

COVID-19, w wydanym w dniu 5 sierpnia 2021 r. stanowisku, uznał, iż: „Aktualnie brak 

jest dostatecznie wiarygodnych dowodów naukowych przemawiających za 

skutecznością iwermektyny w leczeniu lub profilaktyce COVID-19 i za dopuszczeniem 
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jej na terenie Rzeczpospolitej Polski w jakimkolwiek preparacie do stosowania w 

leczeniu lub profilaktyce COVID-19.” Dodatkowo należy zaznaczyć, iż zalecenia Agencji 

w zakresie stosowania iwermektyny są zbieżne z wytycznymi innych państw oraz 

instytucji międzynarodowych, w tym:

 Światowej Organizacji Zdrowia – „Zaleca się, aby nie stosować iwermektyny u 

pacjentów z COVID-19 z wyjątkiem badania klinicznego”;

 National Institutes of Health (Stany Zjednoczone) – „Nie ma wystarczających 

dowodów, aby Panel zalecał lub nie zalecał stosowania iwermektyny w leczeniu 

COVID-19. Konieczne jest uzyskanie wyników z poprawnie zaprojektowanych i 

przeprowadzonych badań klinicznych o dostatecznej mocy statystycznej, aby 

zapewnić bardziej szczegółowe, oparte na dowodach dane dotyczące roli 

iwermektyny w leczeniu COVID-19.”

 Association of the Scientific Medical Societies in Germany (Niemcy) – “Nie zaleca 

się podawania iwermektyny hospitalizowanym pacjentom z COVID-19”.

Należy szczególnie podkreślić, iż Minister Zdrowia nie zabronił stosowania 

wymienionych leków w terapii pacjentów, gdyż decyzje na temat zastosowania 

konkretnej technologii lekowej w danym wskazaniu podejmuje tylko lekarz. Dodatkowo, 

lekarz, dokonując wyboru spośród możliwych do zastosowania leków w danej jednostce 

chorobowej, powinien kierować się stanem pacjenta, aktualną wiedzą medyczną, 

dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz 

należytą starannością. Do tego może on także ordynować leki poza ich wskazaniami 

rejestracyjnymi.

Ponadto w odniesieniu do kwestii związanych z powikłaniami pocovidowymi, uprzejmie 

informuję, że w kwietniu br. zostały uruchomione następujące programy:

1) Program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 realizowany w gabinecie 

fizjoterapeutycznym lub w domu pacjenta;

2) Program i warunki realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej 

chorobie COVID-19, realizowany w uzdrowiskach i w trybie stacjonarnym.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania, które 

wystawia pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia 

związanego z chorobą COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w 

terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19 ( tj. od daty 

zakończenia izolacji domowej lub daty wypisu ze szpitala lub daty wypisu z izolatorium), 

z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Oba programy odnoszą się wyłącznie do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.
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W przypadku programu odbywającego się w warunkach stacjonarnych:

1) świadczenia są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację 

leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego 

nadzoru pielęgniarskiego,

2) klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniami są powikłania 

lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu 

krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia 

w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania 

objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny 

siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w 

stopniu 2-3.

U każdego pacjenta powinna być wykonana ocena stanu zdrowia i monitorowanie 

leczenia, tj:

1) ocena funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19,

2) ocena dolegliwości utrzymujących się po przebyciu COVID-19 w skali od 0 do 10.

Kryterium kwalifikacji pacjentów z dominującymi problemami układu oddechowego do 

objęcia Programem jest wynik w skali nasilenia duszności mMRC >2.

W przypadku programu odbywającego się w warunkach ambulatoryjnych klinicznym 

kryterium kwalifikacji pacjentów jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa 

na aktywność pacjentów - w skali mMRC wynik ≥1 (0-4).

Programem odbywającym się w warunkach domowych objęci są pacjenci, którzy ze 

względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do 

świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach programu fizjoterapii 

ambulatoryjnej dla osób po przebyciu COVID-19 i spełniają kliniczne kryterium 

kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniami:

- 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC 

(0-5),

- duszność (w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥1 (0-4) lub

- zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICU Acquired Weakness). 

Jeżeli pacjent nie spełnia powyższych warunków nie oznacza to, że jest pozbawiony 

możliwości rehabilitacji w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. Mogą być mu udzielone świadczenia zdrowotne zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265). 

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą odbywać się w 
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warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodka lub oddziału dziennego, 

stacjonarnych. Wymogi formalne oraz warunki realizacji tych świadczeń szczegółowo 

określa powyższe rozporządzenie. Pomocna w rehabilitacji po przebytej chorobie 

COVID – 19 jest rehabilitacja pulmonologiczna realizowana w ośrodku dziennym, bądź 

w warunkach stacjonarnych.

Postępowanie w przypadku pacjentów, u których doszło do wystąpienia niepożądanych 

odczynów poszczepiennych, czyli pogorszenia stanu zdrowia  (np. zmian chorobowych 

jak np. wstrząs anafilaktyczny, duszność, ból głowy), po podaniu szczepionki przeciwko 

Covid-19, pozostaje w kompetencji lekarza ze względu na aktualną wiedzę medyczną i 

podejmowane czynności diagnostyczno-zabiegowe oraz leczenie. 

Informację o rozpoznaniu niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) zgłasza 

lekarz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w ciągu 24 godzin licząc od 

podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP). Obowiązek zgłoszenia NOP przez 

lekarza wynika z art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 159. z późn. zm.).

Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem niepożądanych 

odczynów poszczepiennych ubezpieczonych, są finansowane na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.). Koszty 

świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem niepożądanych odczynów 

poszczepiennych osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia 

zdrowotnego, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia.

Na zakończenie warto podkreślić, że pandemia Covid-19 jest nowym doświadczeniem 

m.in. w zakresie funkcjonowania opieki zdrowotnej, jednak w trosce o zdrowie i dobro 

pacjentów Minister Zdrowia na bieżąco wdraża odpowiednie działania oraz nowe 

rozwiązania, w celu walki z koronawirusem.

Z poważaniem, 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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