
  

Szczecin, dn. 04 sierpnia 2017 r. 

 

Sz.P. Konstanty Radziwiłł 

Minister Zdrowia 

Ul. Miodowa 15 

Warszawa 

 

Do wiadomości: 

Sz. P. Izabela Obarska,  

Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

Zwracam się do Pana w odpowiedzi na pismo nr PLA.4604.371.2017.PB z dnia 27.07.2017 r. 

przesłane do nas przez p. Izabelę Obarską. W pierwszej kolejności chciałabym złożyć na ręce Pana 

Ministra podziękowanie dla p. Obarskiej za przesłany dokument będący odpowiedzią na skierowane 

do Ministerstwa Zdrowia pytanie odnośnie aktualnie toczących się w Ministerstwie postępowań 

administracyjnych w temacie objęcia refundacją nowych leków dla pacjentów z rakiem płuca.  

Bardzo cieszy nas to, że Ministerstwo przykłada dużo uwagi do problemu osób chorych na 

raka płuca i podejmuje wielokierunkowe działania celem udostępniania pacjentom nowych opcji 

terapeutycznych. Nadzieją napawa fakt, że tyle leków oczekuje na decyzję Ministerstwa. Dla nas, 

Pacjentów oznacza to nowe możliwości leczenia. Z pisma wynika, że w tej chwili aż siedem nowych 

leków jest w trakcie procesu. Jeden z nich czeka na ocenę AOTMiT, cztery są w trakcie negocjacji 

cenowych, a aż dwa czekają już tylko na decyzję Ministerstwa. Mamy nadzieję, że na wrześniowej 

liście refundacyjnej pacjenci  

z rakiem płuca zobaczą właśnie te dwa leki. Oznaczałoby to nie tylko szansę na życie dla chorych, 

którzy nie mieli żadnej innej opcji terapeutycznej, jak pacjenci z rakiem płaskonabłonkowym, ale 

także fakt, że polscy pacjenci wreszcie mogą cieszyć się standardami przyjętymi już w Unii 

Europejskiej. Dodatkowo, rekomendacja AOTMiT dla obydwu leków została wydana kolejno 2 lutego 

2016 r. (nintedanib) oraz 12 lipca 2016 r. (niwolumab). To pokazuje, że Pacjenci czekają na te 

przełomowe wieści już od przeszło roku! 

 

Wierzymy, że Pan Minister wesprze pacjentów z rakiem płuca w ich codziennej walce i 

podejmie decyzję pozwalającą im mieć nadzieję, na lepsze jutro. 

Z wyrazami szacunku w imieniu, 

Anna Żyłowska, Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin 
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