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Warszawa, 29 sierpnia 2016 r.

Bartosz Poliński
Prezes Zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-962 Warszawa

w związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie podziału kwoty
środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przyjęcie stanowiska naszej organizacji.
Fundacja Onkologiczna Alivia z radością przyjmuje informację o możliwości finansowania dotychczas
nierefundowanych terapii. Dostępność skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii jest istotnym czynnikiem wpływającym
na efektywność leczenia pacjentów onkologicznych. Nie ulega wątpliwości, że wielu chorych w Polsce jest leczonych
niezgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną oraz rekomendacjami krajowych i międzynarodowych organizacji
naukowych. Mamy nadzieję, że większy potencjał finansowy będzie mógł służyć aktualizacji refundowanych
schematów leczenia. Jednocześnie dostrzegamy szanse związane ze wzrostem wydatków wynikających ze zmian
w ChPL oraz praktyki klinicznej. Jest to szczególnie oczekiwane przez pacjentów zmagających się z rzadkimi oraz
ultrarzadkimi nowotworami, którzy obecnie pozostają często bez opcji terapeutycznej, z niewielkimi szansami
na rejestrację nowych terapii dla tak niewielkich grup w dającej się przewidzieć przyszłości.
Zdając sobie sprawę z powiązania przedmiotowego rozporządzenia z innymi aktami normatywnymi oraz
konieczności kreowania konsekwentnej i spójnej polityki zdrowotnej przez Ministerstwo Zdrowia, pragniemy również
zwrócić uwagę na konieczność wdrożenia strategii finansowania terapii onkologicznych w wieloletniej perspektywie.
Mamy nadzieję, że powołany w lutym br. Zespół opracowujący założenia polityki lekowej państwa szczególnie uważnie
przyjrzy się sprawie dostępności farmakoterapii onkologicznej dla polskich pacjentów oraz wyznaczy w tym zakresie
precyzyjne cele do realizacji. Onkologiczna polityka lekowa powinna również stanowić ważny element Strategii Walki
z Rakiem na lata 2015-2025. Ponadto racjonalne wydaje się wdrożenie rejestru medycznego, gromadzącego dane
o skuteczności i bezpieczeństwie terapii onkologicznych w praktyce klinicznej. Takie rozwiązanie mogłoby być cennym
narzędziem dla resortu w pozyskiwaniu informacji o zasadności finansowania poszczególnych technologii, jak również
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pozwalałoby na wdrożenie zaawansowanych narzędzi dzielenia ryzyka opartych na uzyskanym efekcie zdrowotnym
(pay-for-performance). Liczymy na uwzględnienie naszych postulatów w Państwa planach.
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