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Szanowny Panie Ministrze,                                                                                                    Warszawa 20.10.2021 
 
  
w związku z publikacją projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które wejdzie w życie 1 listopada br. uprzejmie 
proszę o przyjęcie stanowiska Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej. 
  
Cieszy nas decyzja Ministerstwa Zdrowia o zwiększeniu dostępności terapii dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim. 
Niestety potrzeby większości pacjentów hematoonkologicznych pozostają niezaspokojone. Większość postulatów 
organizacji pacjenckich działających w obszarze chorób nowotworowych oraz ekspertów klinicznych nie została 
uwzględniona w ramach przedstawionego projektu. Szczególnie trudnym do przyjęcia jest brak zmian w dostępie do 
skutecznego leczenia pacjentek z rakiem piersi i pacjentów z rakiem prostaty. W związku z powyższym prosimy o 
zapoznanie się z naszymi uwagami i uwzględnienie ich w toku dalszych prac.  
  
Ponownie apelujemy o wzmożenie prac, zmierzających do poprawy sytuacji pacjentów hematoonkologicznych, w 
szczególności:  
  
1. zabezpieczenie potrzeb pacjentów z chłoniakami z komórek płaszcza; 
2. zapewnienie pacjentom po allogenicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych profilaktyki zakażenia CMV; 
3. zwiększenie dostępu do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej w ramach pierwszej linii leczenia; 
4. umożliwienia skorzystania z nowoczesnych terapii w leczeniu ostrej białaczki szpikowej; 
5. zapewnienie możliwości szczepień przeciw pneumokokom dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka ciężkiego 
przebiegu zakażenia. 
6.zwiększanie dostępności terapii podskórnych mających szczególne znaczenie w dobie COVID u pacjentów ze 
szpiczakiem plazmocytowym  
  
Mamy również nadzieję na szybkie procedowanie pozytywnych zmian w zakresie dostępności terapii guzów litych. 
Niezmiennie zwracamy uwagę na potrzebę objęcia finansowaniem technologii stosowanych w leczeniu: 
  
1. raka gruczołu krokowego u pacjentów bez przerzutów, umożliwiającego uzyskanie korzyści klinicznej u chorych z 
wysokim ryzykiem szybkiego rozwoju choroby; 
2. HER-2 dodatniego raka piersi w przypadku choroby resztkowej, gdzie celem jest zwiększenie odsetka pacjentek 
bez nawrotu choroby oraz zapewnienia kolejnej linii leczenia chorych z HER-2 ujemnym rakiem piersi; 
3. raka nerki, gdzie wyniki badań klinicznych wskazują na znakomity wpływ immunoterapii na przeżycie pacjentów. 
  
W obliczu decyzji o refundacji aptecznej szczepień przeciw HPV, co uznajemy za bardzo dobrą decyzję, pragniemy 
również zwrócić uwagę na konieczność ustanowienia programu bezpłatnych szczepień przeciw temu wirusowi. 
Zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Onkologicznej szczepienia dziewczynek miały rozpocząć się w tym roku. Z 
pełnym zrozumieniem dla wyjątkowych warunków pandemicznych, w jakich funkcjonuje system ochrony zdrowia od 
ponad półtora roku, apelujemy o intensyfikację działań w tym zakresie. Skuteczna profilaktyka jest zawsze bardziej 
efektywna niż leczenie, nawet jeśli jej efekty widoczne będą dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym.  
  
Pozostajemy otwarci na dialog i współpracę z Ministerstwem Zdrowia. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania 
będą przynosić kolejne pozytywne zmiany dla pacjentów z chorobami onkologicznymi. W razie potrzeby jesteśmy do 
dyspozycji.  
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