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Dotyczy: projektu nowego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania  

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

my, niżej podpisani, przedstawiciele organizacji pacjentów onkologicznych zapoznaliśmy się  

z projektem zarządzenia określającego warunki zawierania przez szpitale umów na zakup leków 

refundowanych w ramach programów lekowych. Ze szczególnym niepokojem przyjęliśmy propozycję 

zmian dotyczących rozszerzenia zakresu stosowania współczynników korygujących w odniesieniu  

do trastuzumabu w postaci dożylnej, bez uwzględnienia trastuzumabu w postaci podskórnej. 

O ile wszyscy jesteśmy zgodni, że obniżenie kosztów leków stosowanych w programach lekowych jest 

korzystne dla pacjentów - zwłaszcza jeśli spodziewanym skutkiem będzie poprawa dostępu  

do nowoczesnych terapii - to  nie jest dla nas jasna przyczyna zróżnicowania dostępu do leku ze 

względu na jego postać. W naszej opinii optymalne byłoby stopniowe przenoszenie terapii  

z programów lekowych do katalogu chemioterapii, w szczególności po wygaśnięciu prawa wyłączności 

rynkowej dla danego produktu. Obecny program lekowy leczenia raka piersi wprowadził zarówno 

formę dożylną, jak i podskórną do tej samej grupy limitowej. Obecna propozycja zmian  

w zasadach prowadzenia przetargów spowoduje, że dostęp do trastuzumabu w postaci podskórnej 

pozostanie teoretycznym zapisem, bez względu na jego cenę. 

Naszym zdaniem możliwość organizacji przetargu na substancję czynną bez wskazania jej formy 

podania, pozwoliłaby na osiągnięcie optymalnej ceny za lek. 

Dostęp pacjentek do leczenia trastuzumabem w postaci podskórnej jest dla nas ważny. W ramach 

swojej działalności od wielu lat podejmujemy inicjatywy edukacyjne, których celem jest przekonanie 

kobiet, że z rakiem piersi nie tylko można wygrać, ale także normalnie żyć i pracować. Temu m.in. 

służyła i służy nasza kampania „Choroba? Pracuję z nią!”, której celem jest wspieranie pacjentów 

chorujących przewlekle, którzy mimo choroby i związanej z nią konieczności leczenia, chcą pozostać 

aktywnymi zawodowo.  

Leczenie z zastosowaniem formy podskórnej, przy zachowaniu tej samej skuteczności  

i bezpieczeństwa terapii, jest znacznie wygodniejsze i mniej obciążające dla pacjentek. Samo podanie 

leku trwa tylko kilka minut, nie wymaga hospitalizacji, a dodatkowo oszczędza czas personelu 

medycznego i zmniejsza koszty związane z przygotowaniem leku.  



 
 

Obawiamy się, że proponowane w rozporządzeniu zmiany cofną nas do sytuacji sprzed trzech lat, kiedy 

to postulowaliśmy w imieniu pacjentek o objęcie refundacją leków w wygodnej i skracającej czas 

podania formie, do których należy także trastuzumab w postaci podskórnej. Wprowadzenie zmian w 

proponowanej w zarządzeniu wersji, w praktyce odbierze chorym pacjentkom dostęp  

do preferowanej przez nie formy podania leku, a dodatkowo nie znajduje uzasadnienia w analizie 

kosztowej.  

Rozumiemy, że celem przetargów jest wyłonienie oferty najatrakcyjniejszej cenowo,  

ale dyskryminowanie trastuzumabu w postaci podskórnej, niezależnie od ceny, jaką ten produkt może 

osiągnąć w przetargu uważamy za bezzasadne.  

Zwracamy się z prośbą o rozważenie naszych argumentów i pilne wyznaczenie terminu spotkania  

w tej sprawie. Uprzejmie informujemy, że nasze stanowisko zostało poparte przez ekspertów 

medycznych zasiadających w Radzie kampanii. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski   dr hab. n. med. Renata Duchnowska 

 

 

 

P. Elżbieta Kozik,  

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny  

 

 

 

P. Krystyna Wechmann, Prezes    P. Anna Kupiecka, Prezes 

Federacji Stowarzyszeń Amazonki   Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

P. Joanna Łojko, Dyrektor Zarządzający    P. Maria Szuba, Przewodnicząca Zarządu, 

Fundacji Rak’n’Roll     Stowarzyszenia Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” 

 

 

 

 

P. Bartosz Poliński, Prezes Zarządu 

Fundacji Onkologicznej Alivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

P. Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia 
P. Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta 
P. Adama Niedzielskiego, Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych  


