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Szanowny Panie Ministrze,  

wobec pojawiających się informacji o trudnej sytuacji finansowej systemu ochrony zdrowia  

w najbliższych latach, zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o kontynuację działań na rzecz 

zwiększenia dostępności terapii dla pacjentów z nowotworami krwi. Jednocześnie apelujemy 

o zabezpieczenie w aktualnie obowiązującym oraz przyszłorocznym planie finansowym 

Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiednich środków na ten cel. 

 Pomimo dynamicznego wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowia, 

Narodowy Fundusz Zdrowia jest jedynie w części beneficjentem tych zmian. Dowodem tej 

sytuacji jest ponad trzykrotnie mniejsza od planowanej dotacja z budżetu państwa do płatnika 

publicznego, przez co ponad 6 mld zł mniej1 trafiło na zwiększenie dostępności świadczeń 

opieki zdrowotnej, w tym zapewnienia leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy 

medycznej. Jesteśmy wyjątkowo zaniepokojeni, że może to doprowadzić do wstrzymania 

obserwowanej od ponad dwóch lat polityki zwiększania dostępności terapii dla pacjentów  

z nowotworami krwi, dzięki której tysiące pacjentów uzyskało szansę na dłuższe życie. 

 Zapewnienie odpowiedniego dostępu do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii dla 

pacjentów hematoonkologicznych ma zasadnicze znaczenie. Jest to jeden z niewielu 

sposobów skutecznego leczenia, wobec nieskuteczności lub braku możliwości zastosowania 

metod stosowanych w leczeniu innych rodzajów nowotworów złośliwych. W ostatnich 

kilkunastu latach doszło do dynamicznego rozwoju nauki, dzięki czemu wiele chorób 

hematoonkologicznych stało się schorzeniami przewlekłymi. Podczas cyklicznie odbywających 

się debat eksperci zwracają uwagę, że pomimo znacznego postępu oraz objęcia refundacją 

wielu terapii liczba niezaspokojonych potrzeb medycznych pozostaje znaczna, a wielu chorych 

nie ma możliwości skutecznego leczenia. Podkreślamy, że jest to sytuacja niezgodna z art. 6 

ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta, który daje chorym gwarancję 

terapii zgodnie z wytycznymi międzynarodowych towarzystw naukowych oraz deklarowaną 

polityką resortu zdrowia w zakresie eliminowania tzw. „białych plam” w dostępie do terapii 

finansowanych ze środków publicznych. 

 Wobec konieczności priorytetyzacji potrzeb, wystąpiliśmy do ekspertów medycznych 

specjalizujących się w leczeniu poszczególnych rodzajów nowotworów krwi z prośba  

 
1 Różnica pochodzi z porównania dokumentu „Prognoza przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 
2021-2023” oraz planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. 



o wskazanie najważniejszych potrzeb. Mamy nadzieję, że dzięki tym rozmowom w najbliższych 

miesiącach będziemy mogli przekazać do resortu zdrowia wspólne oczekiwania naszych 

środowisk. Do tego czasu, bazując na doświadczeniach pacjentów, których wspieramy oraz 

publicznie dostępnych wypowiedzi ekspertów, zwracamy się z prośbą o informację w sprawie 

możliwości zwiększenia dostępności w najbliższym czasie do terapii w następujących 

obszarach: 

1. szpiczak plazmocytowy, w tym u chorych z wysokim ryzykiem cytogenetycznym (w 

tym podskórne formy podania); 

2. chłoniak z komórek płaszcza (terapie doustne); 

3. profilaktyki zakażeń cytomegalowirusem u pacjentów po przeszczepie szpiku; 

4. przewlekłej białaczki limfocytowej; 

5. chłoniak rozlany z dużych komórek B 

Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie pozytywnych decyzji refundacyjnych w tym zakresie 

wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków w planie finansowym Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Byliśmy przekonani, że w tym roku po raz pierwszy w wyniku funkcjonowania ustawy 

„6 proc. PKB na zdrowie” do płatnika publicznego trafią dodatkowe środki w znacznej 

wysokości. W przestrzeni publicznej opublikowano prognozę przychodów NFZ, zgodnie z którą 

niemal 8,9 mld zł dotacji z budżetu państwa miało zostać skierowanie na zwiększenie 

dostępności świadczeń. Biorąc pod uwagę aktualny poziom wydatków Funduszu na leki 

refundowane oznaczałoby to niemal półtora miliarda złotych dodatkowych środków na ten 

cel. Zaledwie ułamek tej kwoty pozwoliłby nie tylko na zabezpieczenie potrzeb, o których 

wspominamy, lecz zapewnienie niemal pełnej zbieżności schematów terapii refundowanych 

przez NFZ z wytycznymi międzynarodowych towarzystw naukowych. Ograniczenie dotacji do 

poziomu niespełna 2,5 mld zł wydaje się poważnym ciosem na drodze do realizacji tego celu. 

Z tego powodu deklarujemy pełne wsparcie dla działań na rzecz zapewnienia transferu 

środków ze zwiększenia publicznego finansowania ochrony zdrowia do płatnika publicznego.  

Liczymy na utrzymanie dialogu pomiędzy Ministerstwem Zdrowia oraz organizacjami 

pacjentów i ekspertami medycznymi, dzięki któremu kolejne grupy pacjentów z nowotworami 

krwi będą mogli skorzystać z nowych opcji terapeutycznych.  
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