Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 16. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 lipca 2012 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w sprawie dostępności leków do leczenia czerniaków (proces rozsiany,
zaawansowany).
W Polsce narasta problem braku dostępu pacjentów chorych na zaawansowanego czerniaka do lekarstw,
które są w stanie powstrzymywać tę ciężką chorobę.
Co roku w naszym kraju na czerniaka zapada około dwóch tysięcy pięciuset osób. Choroba ta postępuje
bardzo szybko i w ciągu roku większość chorych umiera. W Polsce zarejestrowane są dwa leki na czerniaka:
ipilimumab, od lipca 2011 r., i wemurafenib, od lutego 2012 r. Ministerstwo Zdrowia obecnie opracowuje
program lekowy dla ipilimumabu. Jednak w praktyce pacjenci chorujący na zaawansowanego czerniaka mają
utrudniony dostęp do wymienionych leków.
Zdaniem specjalistów od leczenia zaawansowanych czerniaków terapia ipilimumabem i wemurafenibem
jest skuteczna i pozwala zahamować rozwój choroby nowotworowej. 22 kwietnia 2012 r. Rada Przejrzystości
Agencji Oceny Technologii Medycznych uznała ipilimumab za skuteczny lek w leczeniu zaawansowanego
czerniaka i zaleciła jego finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej. W praktyce Narodowy
Fundusz Zdrowia powinien zatem refundować kurację tym lekiem, czego jednak z nieznanych powodów nie
czyni. Ministerstwo Zdrowia ma obowiązek jak najszybciej stworzyć programy lekowe dla wymienionych
leków.
Apeluję zatem o jak najszybsze stworzenie programów lekowych dla wymienionych leków oraz
natychmiastowe rozpoczęcie przez NFZ refundacji kuracji ipilimumabem w ramach programu chemioterapii
niestandardowej.
Zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
1. Kiedy zostaną opracowane programy lekowe dla leków ipilimumab i wemurafenib?
2. Dlaczego obecnie pacjenci chorujący na zaawansowanego czerniaka nie mają dostępu do żadnego leku?
Dostęp ten jest ważny szczególnie z powodu bardzo szybkiego postępu choroby.
3. Ilu zgód na leczenie ipilimumabem i wemurafenibem Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił w 2011 r.,
a ile zgód na leczenie wymienionymi lekami zatwierdził?
4. Kto odpowiada za to, iż osoby chorujące na zaawansowanego czerniaka nie mają obecnie dostępu do
żadnych skutecznych leków?
Z poważaniem
Maciej Klima

