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Szanowna Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

 

 

Zgodnie  z  art.  192  Regulaminu  Sejmu  składam  na  ręce  Pani  Marszałek  interpelację  poselską
skierowaną  do  Ministra  Zdrowia  Łukasza  Szumowskiego  w  sprawie  refundacji  leków  w  formie
podskórnej stosowanych w leczeniu u pacjentów hemoonkologicznych. 

Szanowny Panie Ministrze, 

W Polsce na nowotwory umiera  co roku ponad 100 tysięcy  Polek  i  Polaków.  Zachorowalność na
nowotwory  złośliwe  jest  stosunkowa niska,  lecz  umieralność  niebezpiecznie  wysoka.  Dlatego  tak
ważne są kampanie społeczne promujące badania profilaktyczne i zdrowy tryb życia. To jednak nie
wszystko. Państwo powinno poszukiwać nowych możliwości leczenia i poszerzenia diagnostyki w celu
zminimalizowania przyszłościowych kosztów resortu zdrowia oraz efektów ubocznych postępującego
leczenia  u pacjentów.

Z końcem sierpnia mija  obowiązkowy okres  refundacji  leku podskórnego stosowanego w leczeniu
chłoniaków, w którym nadzieję pokłada 1,5 tysiąca pacjentów hemoonokologicznych. Usunięcie leku
Rutyksymabu  nie  pozostawia  wielu  alternatyw  leczenia  o  podobnych,  zadowalających  efektach
leczniczych. Czasy na wycofywanie refundacji nie są sprzyjające. Brak dostępu do podskórnych form
terapii w dobie pandemii COVID-19 naraża zdrowie i życie onkologicznych pacjentów.

Aktualnie w ramach programu lekowego leczenia chłoniaków złośliwych, pacjenci mają do dyspozycji
zastrzyki  podskórne  z  preparatem  leczniczym,  stanowiącym  o  wiele  mniej  inwazyjną  formę  od
tradycyjnych  leków.  Czas  podania  preparatu  i  wizyta  pacjentów  na  oddziale  pobytu  dziennego
zostają skrócone o kilkadziesiąt minut, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i skuteczności
terapii. Umożliwia to zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem, otrzymując jednocześnie
szansę na zachowanie dotychczasowego poziomu jakości życia i aktywności społeczno-zawodowej.
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Dlatego zwracam się uprzejmie do Pana Ministra z pytaniami i prośbą o przedstawienie informacji:

1. Czy refundacja leku Rutyksymabu zostanie przedłużona, a jeśli nie, to jakie zaistniały powody
wycofania refundacji?

2. Czy  Ministerstwo  Zdrowia  opracowuje  nowe  propozycje  form  leczenia  dla  pacjentów
hemoonkologicznych z chłoniakiem złośliwym?
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