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Szanowny Panie Ministrze, 
  
   Z zaniepokojeniem i rozżaleniem przyjęliśmy obwieszczenie najnowszej listy leków refundowanych, która 
obowiązuje od 1 listopada 2021 roku. Pomimo wcześniejszych deklaracji ze strony Ministerstwa Zdrowia na liście nie 
znalazła się Kadcyla – lek, który u pacjentek z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi, u których pozostała choroba 
resztkowa po leczeniu przedoperacyjnym, pozwala zastosować pooperacyjne leczenie celowane, by zmniejszyć 
ryzyko nawrotu i dać szansę na wyleczenie. 
  
   Zgłasza się do nas wiele kobiet, które właśnie teraz powinny dostać Kadcylę, jako leczenie uzupełniające i które z 
niecierpliwością czekały na pozytywne decyzje dotyczące refundacji, aby mogły rozpocząć tę terapię. Przy braku 
refundacji Kadcyli w chorobie resztkowej, polskie pacjentki czują się dyskryminowane i pozbawione opieki w 
porównaniu do pacjentek w takiej samej sytuacji w innych krajach. Próbują szukać możliwości leczenia na własną 
rękę, jednak większość z nich nie jest w stanie  sfinansować tego leczenia z własnych środków. Mają świadomość, że 
na wyciągnięcie ręki jest lek, który pozwoliłby im zapomnieć o chorobie, ale nie mogą z niego skorzystać. To bardzo 
źle wpływa na ich psychikę, a my jako organizacje pacjentów nie wiemy, jako możemy im pomóc. 
  
  Październik był miesiącem świadomości raka piersi, podczas którego zarówno organizacje pacjentów, jak i 
Ministerstwo Zdrowia zachęcało do badań profilaktycznych. Wszyscy wiemy, jak ważne jest wczesne wykrycie raka 
piersi. Rozpoczęcie leczenia w momencie, gdy nowotwór nie rozsiał się jeszcze w organizmie daje bardzo dobre 
efekty, a w wielu przypadkach to szansa na całkowite wyleczenie. Tym bardziej smuci nas fakt, że dla kobiet, które 
zadbały o badania profilaktyczne i u których nowotwór został wykryty we wczesnym stadium nie jest zapewniona 
terapia uzupełniająca, która u wielu kobiet jest niezbędna, aby zminimalizować ryzyko nawrotu choroby i aby kobiety 
mogły poczuć, że zostały wyleczone. Mówimy tu o coraz młodszych kobietach, które realizują się zawodowo i 
społecznie w roli matek, żon i pracownic. 
  
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na pytanie: co dalej z Kadcylą? Kiedy jest realna szansa na 
umieszczenie tego leku na liście leków refundowanych? 
 Chcemy być przygotowane na rozmowy z naszymi pacjentkami i odpowiedź na ich pytania dotyczące tego leczenia. 
 

 

 

 

 

Będziemy wdzięczne za odpowiedź na mail: biuro@onkocafe.pl 


