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Pan

Prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Beniamina Godylę, Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 34 posiedzenia Senatu RP w dniu 16 grudnia 

2021 r., w sprawie badań nad skutecznością amantadyny w leczeniu pacjentów chorych 

na COVID-19, uprzejmie przekazuję poniższe informacje:

Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Badań Medycznych podjęcie inicjatywy 

w zakresie oceny skuteczności amantadyny w leczeniu chorych zakażonych wirusem 

SARS-CoV-2. Agencja Badań Medycznych poinformowała, że obecnie w trakcie 

realizacji są dwa badania kliniczne dotyczące oceny skuteczności amantadyny 

w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2:

1. badanie realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie 

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

objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2” - Główny Badacz: 

Pan prof. Konrad Rejdak;

2. badanie realizowane przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu pn. „Skuteczność 

leczenia amantadyną chorych na COVID19 (badanie TITAN)” - Główny Badacz: 

Pan prof. Adam Barczyk. 
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Powyższe badania są prowadzone w postaci randomizowanych, wieloośrodkowych, 

podwójnie zaślepionych badań klinicznych z placebo, zatem do momentu odślepienia 

badania dla pierwszych istotnych grup pacjentów i przeprowadzenia cząstkowych analiz 

statystycznych, nie istnieje możliwość określenia skuteczności stosowania amantadyny 

na wczesnym etapie rozwoju COVID-19. 

Równolegle poza Polską prowadzone jest obecnie tylko jedno badanie kliniczne nad 

skutecznością i bezpieczeństwem amantadyny w leczeniu COVID-19 (Dania, 

NCT04894617) z planowym terminem realizacji do kwietnia 2022 r.

Informacje o badaniach klinicznych nad amantadyną znajdują się na stronie Agencji 

Badań Medycznych: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1004,Amantadynainformacja-o-

badaniach-finansowanych-przez-ABM.html?search=452381469 

Ponadto w celu dokonania analizy, Minister Zdrowia zlecił Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) 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-doniesien-naukowych-dla-

amantadyny-stosowanej-w-leczeniu-COVID-19-wersja-1.1-19-listopada-2020-r..pdf 

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. 

Należy szczególnie podkreślić, iż Minister Zdrowia nie zabronił stosowania amantadyny, 

gdyż ordynowanie leków w terapii pacjenta należy wyłącznie do kompetencji lekarza 

prowadzącego terapię pacjenta. Do decyzji lekarza należy, czy zastosuje lek zgodnie ze 

wskazaniami rejestracyjnymi, czy też poza nimi. Minister Zdrowia nie posiada żadnych 

uprawnień w tym zakresie i w żaden sposób nie ingeruje w autonomiczne decyzje 

lekarza prowadzącego terapię pacjenta. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 

r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) „Lekarz 

ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania 
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i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. 

Przytoczyć również należy postanowienia Kodeksu etyki lekarskiej, takie jak art. 2 ust. 

2, zgodnie z którym: „Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego – salus 

aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania 

administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”, art. 4, zgodnie 

z którym: „Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań 

zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną”, oraz art. 

6, który stanowi, że: „Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które 

uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do 

rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.”.

Na zakończenie warto podkreślić, że pandemia Covid-19 jest dotąd nieznanym 

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

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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