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Szanowni Państwo,
 
Fundacja Onkologiczna Alivia przedstawia projekt ONCOINDEX, którego celem jest monitorowanie 

dostępu polskich pacjentów do terapii lekowych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Projekt 
stworzyliśmy z myślą o chorych, poszukujących wiedzy o takich terapiach. Chcemy również 
dostarczyć informacji opinii publicznej, aby miała narzędzie nadzoru nad realizacją prawa chorego do 
otrzymania odpowiedniego leczenia.

Fundacja Alivia, a co za tym idzie – projekt ONCOINDEX, nie powstałaby, gdyby nie nasze osobiste 
doświadczenia. W 2007 r., gdy Agata miała 28 lat, zdiagnozowano u niej lokalnie zaawansowanego, 
inwazyjnego raka piersi. Ze względu na złe rokowania (stadium zaawansowania choroby IIIC, wznowa 
lokoregionalna po niecałych dwóch latach od początkowej diagnozy) konieczne było wdrożenie agresywnego 
leczenia bazującego na najnowocześniejszych osiągnięciach wiedzy medycznej. Problem z uzyskaniem 
takiego leczenia był źródłem naszej ogromnej frustracji oraz niewyobrażalnego stresu. Finalnie, wielkim 
nakładem własnej pracy i prywatnych środków finansowych (sięgających setek tysięcy złotych), terapia została 
przeprowadzona zgodnie ze światowymi standardami. Niestety, w dużej mierze było to zasługą życzliwości 
zagranicznych ośrodków medycznych z Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie podjęte 
wówczas działania doprowadziły do uratowania życia, ale coś zostało utracone bezpowrotnie i na 
zawsze. Było to zaufanie do instytucji państwa oraz gwarantowanego przez nie prawa do ochrony 
zdrowia i życia, a także praw pacjenta.

Wiemy, że nie tylko my utraciliśmy to zaufanie. Każdego dnia z Fundacją kontaktuje się kilkanaście osób. 
Sprawy, które zgłaszają, są rozmaite, jednak wielu chorych zadaje pytanie o terapię zgodną z aktualnym stanem 
wiedzy naukowej lub prosi o wsparcie w zbiórce na lek, którego nie refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Sytuacja chorych w Polsce od wielu lat pozostaje dramatyczna. Nie sposób opisać słowami emocji 
chorego, świadomego, że istnieje terapia, która mogłaby pomóc mu walczyć z rakiem, ale z rozmaitych 
przyczyn, niestety przede wszystkim finansowych, nie jest ona dla niego dostępna. W ostatnim czasie 
wiele nowych substancji leczniczych zostało objętych refundacją, jednak nie poznaliśmy odpowiedzi na pytanie, 
jak bardzo leczenie oferowane pacjentom onkologicznym w naszym kraju jest spójne z postępem nauki, który 
dokonał się w tym samym czasie na świecie.

Dwukrotnie publikowaliśmy raporty o niewystarczającym dostępie do leków onkologicznych 
w Polsce. W 2015 r. zbadaliśmy dostęp do najczęściej wykorzystywanych terapii przeciwnowotworowych. 
Okazało się, że spośród trzydziestu leków poddanych analizie - tylko dwa były dostępne w pełnym zakresie 
wskazań, a średni czas potrzebny na objęcie leku refundacją w Polsce okazał się najdłuższy w Europie. Dwa lata 



później odnieśliśmy sytuację refundacyjną w kraju do standardów międzynarodowych towarzystw naukowych. 
Spośród terapii rekomendowanych przez nie dla leczenia guzów litych oraz chorób hematoonkologicznych, 
które zabierają życie największej liczby Polaków - ponad połowa nie była w ogóle refundowana, a kolejne 
20-30% było dostępne z ograniczeniami. Prawo pacjenta do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą 
medyczną okazało się fikcją, udowodniliśmy to twardymi danymi. 

Od publikacji ostatniego raportu zastanawialiśmy się, w jaki sposób moglibyśmy pomóc polskim 
pacjentom dowiedzieć się, które terapie są rekomendowane w przypadku ich choroby przez 
międzynarodowe towarzystwa naukowe. Szukaliśmy również odpowiedzi na pytanie, czy pomimo nowych 
refundacji, rozwój wiedzy medycznej nie jest tak duży, że w rzeczywistości „pociąg postępu” nam ucieka, 
a chorzy wciąż bezpowrotnie tracą szansę na dłuższe życie i lepszy stan zdrowia.

ONCOINDEX – PRAKTYCZNE NARZĘDZIE DLA CHORYCH

Dzisiaj oddajemy w ręce pacjentów portal ONCOINDEX, dzięki któremu będą mogli znaleźć 
informację o lekach, które Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) rekomenduje do 
stosowania w konkretnym wskazaniu. Jest to również narzędzie monitorowania intensywności wysiłków 
państwa w zapewnieniu pacjentom onkologicznym przestrzegania ich prawa do leczenia zgodnego 
z aktualną wiedzą medyczną – prawa, które notorycznie jest łamane bez żadnych konsekwencji dla 
tych, którzy to czynią. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każda terapia zalecana przez ESMO powinna być dostępna 
dla polskich pacjentów. W takiej sytuacji wskaźnik ONCOINDEXU wynosiłby zero. Każda wartość poniżej 
zera świadczy o łamaniu prawa. 

PROBLEM LECZENIA RAKA NIE JEST SPRAWĄ NIEWIELKIEJ GRUPY BEZIMIENNYCH 
PACJENTÓW. CO CZWARTY Z NAS ZACHORUJE NA NOWOTWÓR, NIEMAL KAŻDY SPOTKA 
SIĘ Z TĄ CHOROBĄ WŚRÓD BLISKICH I PRZYJACIÓŁ. DLATEGO APELUJEMY – POMÓŻCIE 
NAM WALCZYĆ: PODPISUJCIE PETYCJĘ ZAMIESZCZONĄ NA PORTALU ONCOINDEX, 
ANGAŻUJCIE SIĘ, ŻĄDAJCIE PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA!

Od nas wszystkich zależy, czy chorzy, członkowie naszych rodzin lub przyjaciele otrzymają 
prawdziwą szansę na dłuższe życie i zdrowie, czy też dalej, naszym kosztem, będzie utrzymywany 
i sankcjonowany przez władzę stan bezprawia.
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Choroby nowotworowe są epidemią naszych czasów. W latach 1999-2014 roczna zachorowalność na raka 
w Polsce zwiększyła się o 42%. W  2015 r., według najnowszych opublikowanych danych Krajowego 
Rejestru Nowotworów, po raz pierwszy z powodu raka zmarło ponad 100 tys. Polaków (100 601 osób). 
W tym samym roku walkę z chorobą rozpoczęło 163,3 tys. osób1. 
Eksperci mówią o onkologicznym tsunami, które przetacza się przez nasz kraj. Szacunki wskazują, 
że w 2029 r. liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych przekroczy 213 tys. Statystycznie jeden na 
czterech Polaków w trakcie swojego życia rozpocznie walkę z rakiem, jeden na pięciu – z powodu 
tej choroby umrze.

Wykres 1. Roczna liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Dane KRN. 

Chociaż współczynniki zachorowalności u osób starszych są najwyższe, choroba nowotworowa może 
wystąpić w każdym wieku. Wśród Polaków poniżej 35. roku życia liczba nowych zachorowań w la-
tach 1999-2014 wzrosła o 22 %. W tym samym okresie liczba chorych w wieku 35-54 lata wzrosła 
o 12 %.2 Wzrost zachorowalności odnotowany w latach 1999 - 2014 w przypadku mężczyzn wyniósł 8%, 
w przypadku kobiet - niemal 29%. Pośród piętnastu nowotworów o największej zachorowalności, jedynie dla 
dwóch odnotowano spadek liczby zachorowań (rak żołądka, rak szyjki macicy). Dla pozostałych nowotworów 
odnotowano wzrost liczby nowych przypadków.

Wykres 2. Roczna liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce. Dane KRN.

1  Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 r., Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa 2017.
2  Tamże.
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W okresie 1999-2014 na raka zmarło łącznie niemal 1,6 mln osób. Jest to populacja wielkością 
równa sumie mieszkańców Szczecina, Poznania i Łodzi – to tak jakby te miasta, ze wszystkimi mieszkańcami, 
zniknęły w ciągu 15 lat z mapy Polski. Dane epidemiologiczne są tym bardziej niepokojące, że skuteczność 
walki z rakiem w Polsce pozostaje niższa niż w innych państwach. Jak potwierdzają badania Concord-3, 
rośnie różnica w skuteczności leczenia pomiędzy Polską a krajami, gdzie notowane są najwyższe wskaźniki 5-let-
nich przeżyć. Według danych OECD z 2017 r. umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest w Pol-
sce wyższa niż w Rosji, a skuteczność leczenia raka jelita grubego niższa niż w Turcji13. 

Nakłady na opiekę onkologiczną

Na negatywną sytuację polskich pacjentów wpływają niskie nakłady na zwalczanie chorób nowotworo-
wych. Według danych uzyskanych przez Fundację Onkologiczną Alivia w trybie dostępu do informacji pu-
blicznej wydatki na ten cel wyniosły w 2017 r. 6,55 mld zł. To jedynie o 53 mln zł więcej niż w 2016 r. Oznacza 
to, że roczny wzrost sumy przeznaczonej na chemioterapię, programy lekowe, radioterapię, chirur-
gię onkologiczną oraz ginekologię onkologiczną wyniósł mniej niż 1%.

Rodzaj świadczeń Typ świadczeń 2016 r. 2017 r.

Chemioterapia ogółem 1 357 441 460,34 1 376 005 348,25

Chemioterapia tryb ambulatoryjny 188 398 399,63 205 098 931,64

Chemioterapia tryb jednodniowy 348 744 656,12 367 856 820,49

Chemioterapia hospitalizacje 820 298 404,60 803 049 596,12

Programy lekowe ogółem 1 448 166 787,45 1 721 836 260,43

Radioterapia ogółem 989 158 025,19 844 376 476,09

Radioterapia świadczenia ambulatoryjne 690 122 494,15 572 648 915,75

Radioterapia hospitalizacje 299 035 531,04 271 727 560,34

Chirurgia onkologiczna ogółem 305 765 767,41 333 308 504,04

Ginekologia onkologiczna ogółem 49 981 498,71 54 588 999,41

Łącznie 6 497 113 024,64 6 550 497 412,55

Tabela 1. Wydatki na leczenie chorób nowotworowych, opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

Tak niskie nakłady są zaskakujące jeśli weźmie się pod uwagę przychody z tytułu podatku akcy-
zowego od wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych, które w 2017 r. wyniosły ponad 30 mld zł. 
Co więcej, od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej łączna kwota dotacji do upraw tytoniu do 2015 r. wy-
niosła 2,84 mld zł, tj. zdecydowanie więcej niż roczne wydatki na chemioterapię i programy lekowe. W latach 
2015-2020 kwota ta wzrośnie o kolejne 550-600 mln zł.

3  Health at a glance 2017, OECD, Paryż 2017.
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Najważniejsze liczby:

30 442 400 000 zł – tyle wyniosły w 2017 r. wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów 
alkoholowych i tytoniowych; jest to kwota, która pozwoliłaby na finansowanie leczenia onkolo-
gicznego przez ponad 4,5 roku;

6 550 497 412 zł – tyle wyniosły w 2017 r. wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia 
na zwalczanie chorób nowotworowych; to jedynie 21% wpływów z podatku akcyzowego;

3 097 841 609 zł – tyle wyniosły w 2017 r. wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia 
na chemioterapię oraz onkologiczne programy lekowe; to jedynie 10,2% wpływów z podatku 
akcyzowego.

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r.

(w mln zł)

Dochody z tytuły podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych
(alkoholu etylowego) 7 635,3 7 823,9

Dochody z tytułu podatku akcyzowego od piwa 3 608,1 3 453,2

Dochody z tytułu podatku akcyzowego od wina, pozostałych 
napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich 357,3 382,7

Dochody z tytuły podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych 18 484,5 18 782,6

Tabela 2. Dochody państwa z tytułu podatku akcyzowego. Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.



Fundacja Onkologiczna Alivia opublikowała dotychczas dwa raporty, 
które prezentowały kompleksowe informacje o dostępie do terapii 
onkologicznych dla polskich pacjentów. Celem obu opracowań było 
dostarczenie twardych danych dotyczących dramatycznej sytuacji 
osób, które nie mogą skorzystać z odpowiedniego leczenia. 

W 2015 r. raport, przygotowany przez firmę EY, analizował dostępność trzydziestu najszerzej 
stosowanych w Unii Europejskiej leków przeciwnowotworowych14. Analiza pokazała, że spośród nich zaledwie 
dwa były w pełni dostępne do zastosowania zgodnie z decyzją medyczną lekarza, szesnaście było dostępnych 
w ograniczonym zakresie wskazań, a dwanaście – nie było w ogóle refundowanych. 

  

4  Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, EY Polska, Warszawa 2015.

PODSUMOWANIE RAPORTÓW FUNDACJI ALIVIA Z LAT 2015-2017           7

PODSUMOWANIE RAPORTÓW 
FUNDACJI ALIVIA 
Z LAT 2015-2017

Wykres 3. Dostępność 30 innowacyjnych leków onkologicznych w systemach refundacyjnych; stan na styczeń 2015.

Źródło: Opracowanie własne; 1) Polska: http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/programy-lekowe ,2) Holandia: http://www.medicijnkosten.nl; 3) Niemcy: http://www.akdae.de/Stellungnahmen/AMNO-
G/A-Z/index.html; 4) Austria:EKO:http://www.erstattungskodex.at/portal27/portal/hvbportal/content/contentWindow?contentid=1000 7.693707&action=2&viewmode=content; 5) Włochy: AIFA: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/ liste-di-trasparenza-e-rimborsabilit%C3%A0; 6) Szwajcaria: FOPH: http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/00265/
index.html?lang=en; 7) Hiszpania: http:// Vademecum.es; 8) Francja: http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php#result; 9) Czechy: SUKL: http://www.sukl.eu/; 10) Wielka Brytania: 
CDF: http://www.ppa.org.uk/edt/February_2015/mindex.htm, 11) Słowacja: SUKL: http://www.sukl.sk,; 12) Węgry: OEP:http://www.oep.hu/iframes/gyogyszerkereso, http://www.oep.hu/felso_menu/
lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/Spec_ellatas/tetele s_gyogyo.html; 13) Rumunia: CNAS: http://www.cnas.ro/page/lista-medicamentelor-2015.html. Dostęp z dnia 30 
stycznia 2015.



Dwa lata później, w marcu 2017 r., Fundacja przygotowała kolejny raport15. Jego celem było sprawdzenie, 
jak bardzo leczenie polskich pacjentów onkologicznych i ich dostęp do skutecznych terapii odbiegają od 
standardów międzynarodowych towarzystw naukowych, opartych na najbardziej aktualnej wiedzy medycznej 
i przeprowadzonych badaniach naukowych.

 
Analiza zbieżności tych wytycznych z sytuacją refundacyjną w Polsce objęła dziewięć guzów litych i dziesięć 
chorób hematoonkologicznych, które odbierają życie największej liczbie Polaków każdego roku. Wyniki były 

5  Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii lekowych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej, PEXPharmaSequence, Warszawa 2017.
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Wykorzystanie leków, teoretycznie dostępnych w Polsce, było zdecydowanie niższe niż w innych 
krajach europejskich. Było to spowodowane kryteriami administracyjnymi, niemedycznymi, które pojawiają się 
w ramach programów lekowych.

Trzecim, kluczowym wnioskiem była wyjątkowa przewlekłość procedur umożliwiających finansowanie 
leków ze środków publicznych. Przeciętnie proces ten trwał w Polsce ponad dwa lata. Spośród państw 
europejskich gorszą sytuację można było zaobserwować wyłącznie w Rumunii.

Wykres 4. Średni czas (w kwartałach) od autoryzacji EMA do osiągnięcia rozpoznawalnego poziomu wykorzystania dla innowacyjnych leków.

Liczba kwartałów została określona dla leków, które osiągnęły istotny poziom. Źródło: Dane PADDS IMS MIDAS Q#/2014, opracowanie własne
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Liczba substancji 
czynnych 

z zarejestrowanym 
w EMA 

wskazaniem 
do leczenia w 

ramach obszaru 
terapeutycznego

Standard 
NCCN

Standard 
ESMO 

(Europa)

Dostępność opcji terapeutycznych w Polsce 
według obwieszczenia refundacyjnego (01.2017) 

na tle standardu NCCN (USA)

Dostępność opcji terapeutycznych w Polsce 
według obwieszczenia refundacyjnego (01.2017) 

na tle standardu ESMO (Europa) Czy leczenie 
jest dostępne 

w Polsce 
zgodnie 

z najnowszym 
standardem?

Substancja 
czynna 

dostępna 
w Polsce 

zgodnie ze 
standardem

Substancja 
czynna 

dostępna 
w Polsce 

Substancja 
czynna 

niedostępna 

Substancja 
czynna 

dostępna 
w Polsce 

zgodnie ze 
standardem

Substancja 
czynna 

dostępna 
w Polsce 

Substancja 
czynna 

niedostępna 

Nowotwór złośliwy 
oskrzela i płuc  
(NSCLC i SCLC)

14 12 13 2 3 7 2 3 8 NIE

Nowotwór złośliwy piersi 8 8 7 1 2 5 1 2 4 NIE
Nowotwór złośliwy 
prostaty 5 5 5 1 1 3 1 1 3 NIE

Nowotwór złośliwy jelita 
grubego  
Nowotwór złośliwy 
odbytnicy

7 7 7 0 3 4 0 3 4 NIE

Nowotwór złośliwy 
żołądka 2 1 1 0 0 1 0 0 1 NIE

Nowotwór złośliwy nerki 10 10 9 0 6 4 2 4 3 NIE
Nowotwór złośliwy 
jajnika 3 2 2 1 1 0 2 0 0 TAK

Nowotwór złośliwy 
pęcherza moczowego 1 0 1 0 0 0 0 0 1 NIE

Przewlekła białaczka 
szpikowa (CML) 4 4 3 0 2 2 0 2 0 NIE

Ostra białaczka szpikowa 
(AML) 3 3 2 0 2 1 0 2 0 NIE

Nowotwory 
mieloproliferacyjne 2 2 1 1 0 1 1 0 0 NIE

Przewlekła białaczka 
limfocytowa (CLL) 5 5 4 0 1 4 0 1 3 NIE

Chłoniaki rozlane  
z dużych komórek B 2 1 0 0 0 1 0 0 1 NIE

Szpiczak plazmocytowy 
(MM) 10 10 4 2 1 7 3 0 1 NIE

Chłoniak Hodgkina 2 2 1 1 0 1 1 0 0 NIE
Chłoniaki nie-Hodgkina 3 2 1 1 0 1 1 0 0 NIE
Ostra białaczka 
limfoblastyczna (ALL) 8 8 7 4 1 3 4 1 2 NIE

Podsumowanie  
dostępności opcji 
terapeutycznych

89 82 68 14 23 45 18 19 31

Standard mniej aktualny – liczby zostały wyszarzone. W przypadku standardów o takiej samej aktualności pod uwagę do porównania został wzięty standard ESMO.
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wstrząsające. Spośród dziewiętnastu analizowanych nowotworów tylko w przypadku raka jajnika 
pacjentki mogły mieć pewność, że ich leczenie jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Do 70% 
leków występujących w standardach polscy pacjenci w ogóle nie mieli dostępu, lub był on znacznie ograniczony. 
Ponad połowa nowoczesnych leków onkologicznych (53% z 94 substancji zarejestrowanych od 2005 r. 
w Europie) w ogóle nie była dostępna dla polskich pacjentów, kolejne 20-30% było dostępne z ograniczeniami.

Zatrważające wyniki analiz, zaprezentowane w obydwu raportach oraz dyskusja, jaką wywołały, stały się 
inspiracją do stworzenia Oncoindexu – platformy, która pozwala na bieżące monitorowanie dostępu do 
skutecznych leków onkologicznych zalecanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe. Dzięki zmianie 
formuły pacjenci nie będą musieli czekać na kolejną edycję raportu, by mieć dostęp do aktualnych 
danych – będą one cały czas dostępne na stronie www.oncoindex.org.



Badaniu poddajemy obszary terapeutyczne – guzy lite i choroby hematoonkologiczne, które są 
najczęstszymi przyczynami zgonów pacjentów onkologicznych w Polsce: dziesięć guzów litych oraz 
dziesięć chorób hematoonkologicznych (w ramach ośmiu wskazań). Dane na ten temat pobieramy z raportów 
publikowanych przez Krajowy Rejestr Nowotworów. Jest to rejestr populacyjny, finansowany przez państwo. 
Następnie badamy, czy dla danego rodzaju nowotworu złośliwego w okresie od 2004 r. zarejestrowano 
przynajmniej jedną nową terapię, rekomendowaną przez ESMO. Z tego powodu dane przedstawione przez nas 
w listopadzie 2018 r. nie obejmują guzów mózgu – w zaleceniach ESMO nie pojawiła się żadna rekomendowana 
terapia zarejestrowana w przeciągu ostatnich 14 lat. Oncoindex może mieć wartość od -100 do 0. Wartość 
-100 oznacza, że pacjenci nie mają dostępu do żadnego z leków, a wartość zero to sytuacja, w której każdy 
pacjent może być leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Wyliczenia obejmują również Suboncoindex 
dla każdego z analizowanych obszarów terapeutycznych. 

Na podstawie analizy zbieżności standardu leczenia ESMO oraz terapii finansowanych przez płatnika publicznego 
wartość ONCOINDEXU wg stanu na listopad 2018 r. wyniosła -71.

Określenie tej wartości nastąpiło na podstawie analizy dostępności w poszczególnych obszarach 
terapeutycznych czyli określenia wartości suboncoindexów. Następnie obliczona została średnia ważona 
wszystkich suboncoindexów (odpowiadających obszarom terapeutycznym), gdzie za wagi przyjęto liczbę 
odpowiadających zgonów.

Więcej informacji o metodologii znajduje się na www.oncoindex.org.

ONCOINDEX - WYNIKI

Wartość Oncoindexu na poziomie                              oznacza, że:

• tylko 17% leków zalecanych w leczeniu zgodnym z aktualną wiedzą 
medyczną jest dostępnych dla polskich pacjentów onkologicznych; 

• połowa leków zalecanych przez ESMO (50%) jest całkowicie 
niedostępna dla chorych w Polsce;

• 1/3 leków (33%) jest refundowana, ale z ograniczeniami nie mającymi 
podstaw medycznych i wynikającymi wyłącznie z ograniczeń budżetowych, 
które w drastyczny sposób zmniejszają liczbę chorych mogących z nich 
korzystać w Polsce.
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Liczba substancji 
czynnych 

zarejestrowanych 
w EMA do 

leczenia 
w ramach 
obszaru 

terapeutycznego

Liczba substancji 
czynnych

 w standardzie 
ESMO

Dostępność opcji terapeutycznych w Polsce 
wg obwieszczenia refundacyjnego 

na tle wytycznych Czy leczenie 
jest dostępne 

w Polsce 
zgodnie 

z najnowszym 
standardem?

Typ analizowanego nowotworu złośliwego
Substancja 

dostępna zgodnie 
ze standardem

Substancja 
dostępna 

z ograniczeniami

Substancja 
niedostępna

Nowotwór złośliwy płuca i oskrzela 19 18 3 6 9 NIE

Nowotwór złośliwy jelita grubego 7 7 0 4 3 NIE

Nowotwór złośliwy piersi 13 11 1 2 8 NIE

Nowotwór złośliwy żołądka 2 1 0 0 1 NIE

Nowotwór trzustki 3 2 0 1 1 NIE

Nowotwór złośliwy gruczołu 
krokowego

6 5 1 3 1 NIE

Nowotwór złośliwy pęcherza 
moczowego

3 1 0 0 1 NIE

Nowotwór złośliwy odbytnicy 7 1 0 0 0 NIE

Nowotwór złośliwy jajnika 5 2 2 0 0 TAK

Szpiczak mnogi i nowotwory 
z komórek plazmatycznych

10 10 2 2 6 NIE

Białaczka szpikowa (w tym 
przewlekła białaczka szpikowa 
i ostra białaczka szpikowa)

10 6 0 4 2 NIE

Białaczka limfatyczna (w tym 
przewlekła białaczka limfocytowa 
i ostra białaczka limfoblastyczna)

15 11 4 3 4 NIE

Inne i nieokreślone postacie 
chłoniaków nieziarniczych

1 1 0 1 0 NIE

Chłoniaki nieziarnicze rozlane 8 6 1 1 4 NIE

Choroba Hodgkina 3 3 1 1 1 NIE

Chłoniak nieziarniczy guzkowy 
(grudkowy)

3 2 0 0 2 NIE

Obwodowy i skórny chłoniak 
z komórek T

2 1 0 1 0 NIE

Łącznie 117 88 15 29 44
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 Wyniki pokazują, że spośród wszystkich analizowanych wskazań wyłącznie 
pacjentki z rakiem jajnika mogą liczyć na leczenie zgodne z zaleceniami 
ESMO. W przypadku czterech analizowanych nowotwotrów złośliwych 
nie jest dostępna żadna z zalecanych przez ESMO opcji terapeutycznych, 
zarejestrowanych w ostatnich kilkunastu latach.

Wynik Oncoindexu na poziomie - 71 w listopadzie jest gorszy niż cztery miesiące wcześniej ( -69), co wynika 
z aktualizacji dwóch standardów ESMO dla guzów litych oraz wprowadzenia do refundacji na listopadowej 
liście refundacyjnej tylko jednego leku w hematoonkologii. Jednocześnie jest to wynik wyższy niż w marcu 
2017 r. (-73), kiedy Fundacja Onkologiczna Alivia opublikowała ostatni raport o dostępie polskich pacjentów do 
zalecanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe.

Analiza ta pokazuje, że dzięki konsekwentnemu udostępnianiu pacjentom nowych terapii, sytuacja w Polsce 
może ulec poprawie, jednak w związku z rozwojem medycyny, niezbędne są duże zmiany. 

Fundacja Onkologiczna Alivia planuje analizować wyniki Oncoindexu przynajmniej czterokrotnie w ciągu roku. 
Więcej informacji również dla pacjentów, dostępne jest na stronie internetowej www.oncoindex.org.
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Choroby nowotworowe powoli wysu-
wają się na pierwsze miejsce w zesta-
wieniu dominujących przyczyn zgonów 
mieszkańców krajów rozwiniętych. 

W tym kontekście coraz większe znaczenie ma za-
równo promocja pierwotnej i wtórnej profilaktyki, uła-
twienie dostępu do wczesnej diagnostyki, skrócenie 
czasu oczekiwania na leczenie chirurgiczne czy radio-
terapię, jak i wszechstronna poprawa dostępu do no-
woczesnych terapii systemowych. 

Onkologiczne terapie systemowe, obejmujące zarówno chemioterapię, hormonoterapię, leczenie ukie-
runkowane molekularnie, jak i immunoterapię, są istotnym elementem postępowania terapeutycznego 
o założeniu radykalnym, ale przede wszystkim mają kluczowe znaczenie w leczeniu paliatywnym. W przy-
padku chorób nowotworowych o charakterze przewlekłym, celem leczenia paliatywnego jest wydłużenie 
czasu przeżycia pacjentów przy maksymalizacji jakości ich życia. Postęp w zakresie leczenia paliatywnego, 
mającego charakter leczenia przewlekłego, stosowanego nierzadko latami, jest przede wszystkim związa-
ny z wprowadzaniem do praktyki klinicznej nowych leków o coraz bardziej wysublimowanym mechanizmie 
działania. Nowoczesne leki przeciwnowotworowe są coraz częściej ukierunkowane na konkretne zaburzenia 
molekularne w komórkach nowotworowych, które stanowią słabe punkty choroby u konkretnego pacjenta. 
Dodatkowo, znaczący postęp w zakresie wiedzy immunologicznej, pozwolił na opracowanie nowoczesnych, 
skutecznych i bezpiecznych strategii immunoterapii, które w krótkim czasie, w przypadku szeregu nowotwo-
rów, stały się kluczową strategią leczenia systemowego.  

Nie ulega wątpliwości, że pomimo objęcia w ostatnim czasie refundacją kolejnych leków, w po-
równaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej, dostęp do najnowszych terapii onkologicznych 
jest w Polsce nadal ograniczony. Wynika to zarówno z całkowitego braku refundacji pewnych terapii, jak 
i refundacji niektórych terapii tylko w ograniczonym zakresie, nie do końca zgodnym z aktualnymi zalecenia-
mi ekspertów. Postęp w dziedzinie onkologii klinicznej nie polega wyłącznie na wprowadzaniu nowych leków, 
ale również na opracowywaniu nowych strategii terapeutycznych, kojarzących ze sobą różne leki, co pozwala 
maksymalizować efekty leczenia onkologicznego.

KOMENTARZE EKSPERTÓW

prof. dr hab. Piotr Wysocki
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Onkologii Klinicznej
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Jednym z najlepszych przykładów jest gwałtowny, wielokierunkowy postęp w zakresie immuno-
terapii nowotworów. Od początku obecnej dekady zarejestrowano kilka leków immunoaktywnych, 
tzw. inhibitorów punktów kontrolnych, które znacząco poprawiły rokowanie chorych na nowotwory 
immunogenne (czerniak, rak płuca, nerki, pęcherza moczowego czy obszaru głowy i szyi). W części wy-
mienionych wskazań, z pewnym opóźnieniem, leki te zostały objęte refundacją również w Polsce. Jednak 
w momencie, kiedy leki te objęto finansowaniem ze środków publicznych w określonych wskazaniach, na 
świecie już zaczęto stosować te leki w znacznie szerszym zakresie. Dla przykładu: w przypadku raka płuca  
w ostatnich dwóch latach pojawiły się wyniki kilku badań. Wskazują na spektakularną poprawę rokowania 
chorych, gdy immunoterapię kojarzy się z chemioterapią lub chemioradioterapią. Na podstawie tych ob-
serwacji, praktycznie natychmiast zmieniono zalecenia ekspertów dotyczące leczenia raka płuca. W Polsce 
natomiast dopiero zaczyna się przygotowywać analizy zasadności finansowania tych strategii ze środków 
publicznych.

Obecnie jednym z większych problemów w zakresie dostępności do nowoczesnych terapii on-
kologicznych w Polsce są nie tyle ograniczenia finansowe, co opóźnienia w podejmowaniu decyzji 
o rozszerzeniu wskazań w zakresie refundacji określonych leków. Wcale nie muszą one wiązać się ze 
wzrostem obciążenia budżetu płatnika. Jednym z lepszych przykładów są różnice pomiędzy obwieszczeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia raka piersi a zaleceniami Polskiego To-
warzystwa Onkologii Klinicznej, na podstawie których resort zdrowia opracował swój dokument. Dokument 
Ministerstwa milczy na temat strategii terapeutycznych, będących powszechnie akceptowanym, 
światowym standardem postępowania, takich jak: stosowanie bisfosfonianów w leczeniu uzupełniającym, 
profilaktyczna mastektomia drugiej piersi u chorych nosicielek mutacji genów BRCA1/2, czy profilaktyczne 
stosowanie tamoksyfenu u osób z grupy najwyższego ryzyka zachorowania na raka piersi.

Przemilczenie uznanych standardów w oficjalnym dokumencie Ministerstwa Zdrowia wynika tylko z tego, 
że wymienione strategie postępowania, o dramatycznie niskim wpływie na budżet płatnika, nie zostały oce-
nione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a tym samym nie mogą być objęte re-
fundacją. To samo dotyczy ograniczeń w refundacji, w ramach katalogu chemioterapii, starych leków on-
kologicznych, które okazały się w ostatnich 10-20 latach aktywne w przypadku innych, niż wymienione w 
oryginalnej rejestracji, nowotworów. Żaden producent leków, kosztujących obecnie po kilkadziesiąt złotych, 
nie jest zainteresowany finansowaniem dużych kosztów rozszerzenia ich wskazań rejestracyjnych, a Minister-
stwo, pomimo wielokrotnych próśb ponawianych w ciągu ostatnich czterech lat przez Polskie Towarzystwo 
Onkologii Klinicznej, nie podjęło działań w tym zakresie.

W powyższym kontekście inicjatywa stworzenia indeksu dostępności leków onkologicznych za-
sługuje na słowa uznania. Oncoindex pozwoli na ciągłe monitorowanie dostępności leków, zgodnie z ak-
tualnymi zaleceniami terapeutycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Dzięki temu zarów-
no świadczeniodawcy, jak i świadczeniobiorcy będą mieli pełen dostęp do obiektywnych i aktualizowanych 
informacji dotyczących dostępności leków onkologicznych w Polsce.  

Jednym z istotnych elementów projektu, który we wstępnej wersji nie jest jeszcze w pełni uwzględniony, 
byłoby zaadaptowanie w portalu Oncoindex opracowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej 
w 2015 r. algorytmu oceny wartości nowych leków przeciwnowotworowych (Krzakowski i wsp., Oncol Prakt 
Klin 2015) lub powstającego aktualnie, przy współpracy Towarzystwa, systemu oceny stopnia innowacyjności 
technologii lekowych stosowanych w onkologii. Uwzględnienie rzeczywistej wartości poszczególnych terapii 
lekowych, w kontekście ich refundacji w Polsce, pozwoliłoby zobiektywizować rzeczywiste, klinicznie istotne 
różnice w dostępności do nowoczesnych leków przeciwnowotworowych.
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Prezentowany raport Fundacji Alivia, dotyczący 
dostępności do nowoczesnego leczenia chorych 
hematologicznych, zestawia zarejestrowane pro-
dukty terapeutyczne w najczęstszych chorobach 
rozpoznawanych w hematoonkologii. Analiza od-
nosi się również do zaleceń międzynarodowych. Jak 
wykazano, sytuacja w Polsce jest zróżnicowana.

Pozytywna decyzja refundacyjna dla niwolumabu uzupełniła zgła-
szane w ostatnim raporcie potrzeby w leczeniu chorych na chłoniaka 
Hodgkina. Dzięki temu dostępność do nowych terapii w tej chorobie 
można określić jako dobrą, choć nadal pokrzywdzona jest niewielka 
grupa starszych i niekwalifikujących się do przeszczepu chorych, obję-
tych limitami włączania do programów lekowych NFZ.

Dość dobrze wygląda również sytuacja w odniesieniu do chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. Przywykliśmy 
już do stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych drugiej generacji w drugiej linii leczenia, choć i w tym przypadku 
zgłaszane są potrzeby modyfikacji programu lekowego, umożliwiających stosowanie trzeciego z dostępnych inhibito-
rów, bosutynibu, na tych samach zasadach co pozostałych dwóch – nilotynibu i dasatynibu.

Pewną nowością, wymagającą modyfikacji programu lekowego, jest również zarejestrowana możliwość wstrzymy-
wania terapii w razie utrzymywania się remisji wolnej od leczenia - w przypadku nilotynibu. To nowoczesne podejście 
umożliwia utrzymywanie chorych w remisji bez leczenia i jak wykazano w przypadku połowy chorych, nie jest konieczny 
powrót do stosowania terapii. Nadal konieczne jest ścisłe monitorowanie tych chorych – to stanowi istotne wyzwanie 
dla płatnika, który będzie zobowiązany do pokrycia kosztów monitorowania molekularnego bez refundacji leku. 

Bardzo istotnym postulatem jest uzyskanie refundacji dla tzw. inhibitora trzeciej generacji – ponatynibu, który jest 
jedyną opcją terapeutyczną w razie nieskuteczności leczenia inhibitorami drugiej generacji, a w szczególności chorych 
z mutacją BCR/ABL T315I, która odpowiada za oporność na leczenie dostępnymi inhibitorami kinaz tyrozynowych. Jest 
to niewielka grupa chorych, pozostawiona obecnie bez możliwości skutecznego leczenia. W odniesieniu do chorych 
na chłoniaka grudkowego, problemem pozostaje brak dostępności do obinutuzumabu w przypadku oporności na le-
czenie z rytuksymabem. Odpowiedni program lekowy jest przygotowany i oczekuje na dalsze decyzje refundacyjne. 

W raporcie przedstawiono również grupy leków częściowo zgodnych z zarejestrowanym wskazaniem re-
fundacyjnym, które należy analizować indywidualnie. Na przykład leczenie epigenetyczne azacytydyną chorych na 
ostre białaczki szpikowe w Polsce jest ograniczone dla chorych z niewielką aktywnością choroby, określoną liczbą blastów 
nieprzekraczającą 30%. Jednak w rekomendacjach międzynarodowych i rejestracji produktu dla chorych powyżej 65. 
roku życia wskazanie jest szersze. Stanowi to istotne ograniczenie skutecznego leczenia dla tej najczęstszej grupy chorych. 

W przewlekłej białaczce limfocytowej pojawiła się refundacja nowoczesnego leczenia ibrutynibem w przypadku 
nawrotu choroby, charakteryzującą się najgorszym rokowaniem cytogenetycznym i molekularnym, tj. z obecną del17p 
lub/i mutacją TP53. Była to dotychczas niezaspokojona potrzeba medyczna, bo te osoby chore nie odpowiadają 
na leczenie immunochemioterapią, która dodatkowo powoduje selekcję klonów komórek białaczkowych opornych 
na leczenie. Konieczna wydaje się jednak dalsza konsekwencja refundacyjna, uwzględniająca skuteczną terapię tej źle 
rokującej grupy chorych – tj. dostępność ibrutynibu w pierwszej linii leczenia, a także kolejna opcja leczenia dla chorych 
nieodpowiadających na terapię ibrutynibem, przy użyciu wenetoklaksu. 

Źle wygląda sytuacja z dostępnością do leków w chłoniaku z komórek płaszcza. Brak jest decyzji refundacyjnej dla 
bortezomibu i lenalidomidu, które dostępne są dla chorych na szpiczaka plazmocytowego. Brakuje decyzji również dla 
ibrutynibu, dostępnego jednak dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Wydaje się, że nieliczna grupa cho-
rych została zapomniana w decyzjach refundacyjnych. Widzimy drobną poprawę w dostępności do leków na szpiczaka 
plazmocytowego wraz z pojawieniem się refundacji pomalidomidu. Jednak nadal pięć nowych leków, zarejestrowanych 
w leczeniu nawrotowego szpiczaka plazmocytowego, nie jest refundowanych w Polsce. Najbardziej zaawansowane 
są prace nad wprowadzeniem do refundacji daratumumabu i karfilzomibu, choć każdy z nowych leków (iksazomib, 
panobinostat, elotuzumab) znalazłby miejsce w terapii. W tej nawrotowej chorobie szczególnie ważny jest dostęp do 
szerokiego wachlarza terapeutyków z różnym mechanizmem działania. 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
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Nierozwiązany pozostaje problem leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną blinatumomabem w przy-
padku nawrotu. Kolejny dotyczy leczenia chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL). O ile dotychczas wyda-
wało się, że leczenie odpowiadało aktualnym standardom, zalecającym immunochemioterapię z rytuksymabem, to 
problem pojawił się, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia skontrolował istniejący program lekowy. Okazało się, że schemat 
uniemożliwia stosowanie rytuksymabu w sytuacji nawrotu choroby lub w przypadku podtypu molekularnego DLBCL, 
wymagającego innego leczenia niż R-CHOP.

Wyniki badań molekularnych podkreślają złożoność DLBCL - poza podtypami immunohistochemicznymi GCB 
i non-GCB, konieczna jest ocena zgodna z aktualną klasyfikacją WHO. Należy uwzględnić zmiany molekularne, ta-
kie jak nadekspresja MYC, BCL6 i BCL2 lub rearanżacje tych genów, umożliwiające określenie podtypów „double/ 
triple hit”. Klasyfikacja ICD-10 nie uwzględnia aktualnej klasyfikacji WHO i uniemożliwia prawidłowe określenie nowych 
podtypów choroby. Dotyczy to również nowych typów chłoniaków, gdyż chłoniaki „double/ triple hit” zostały obecnie 
zakwalifikowane jako odrębna grupa chłoniaków - HGB (high grade lymphoma). 

Leczenie HGB jest odmienne od DLBCL już w pierwszej linii leczenia, gdyż immunochemioterapia R-CHOP nie jest 
wystarczająco skuteczna i chorzy powinni otrzymywać bardziej intensywne protokoły leczenia. Problem ograniczenia 
dostępności do rytuksymabu w przypadku stosowania programu lekowego w sytuacji nawrotu chłoniaka DLBCL był 
wielokrotnie zgłaszany do Ministerstwa Zdrowia, wraz z propozycją likwidacji programu lekowego. Warto wspomnieć, 
że w przypadkach każdego innego niż DLBCL rozpoznania chłoniaka, leczenie z rytuksymabem jest refundowane w ra-
mach katalogu chemioterapii w każdej linii leczenia. 

 W raporcie podano również braki w dostępności do najnowszych terapeutyków, rejestrowanych w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki pod koniec 2017 r. W czerwcu bieżącego roku Europejska Agencja Leków (EMA) 
wydała dwa pierwsze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nowej grupy terapeutycznej. Mamy do czynienia de 
facto z technologią medyczną, a nie pojedynczym lekiem.  

Adoptywny transfer komórek jest rodzajem immunoterapii nowotworów, która wykorzystuje pobrane od chorych 
komórki cytotoksyczne (limfocyty T lub komórki NK). Dotychczas były to limfocyty dawcy, podawane biorcy po przesz-
czepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych. Obecnie, dzięki zdobyczom inżynierii genetycznej, limfocyty prze-
znaczone do transferu poddawane są modyfikacji (transfekcji) z wykorzystaniem chimerycznych receptorów antygeno-
wych (ang. chimeric antygen receptors – CAR), które odpowiadają za swoiste rozpoznanie komórek nowotworowych, 
czyli kierują odpowiedź cytotoksyczną układu odpornościowego przeciwko komórkom nowotworowym. W nowszych 
generacjach receptorów CAR występują dodatkowo cząsteczki ko-stymulujące. 

 Dwa zarejestrowane produkty CAR to Kymriah (tisagenlecleucel) i Yescarta (axicabtagene ciloleucel). Przeznaczone 
są do leczenia nawrotowych i opornych postaci agresywnych chłoniaków (DLBLC i chłoniaka limfoblastycznego) oraz 
ostrej białaczki limfoblastycznej. Ze względu na wysoką skuteczność leki te zostały bardzo szybko wprowadzone do za-
lecań NCCN (National Comprehensive Cancer Network). W Europie wprowadzane są obecnie regulacje umożliwia-
jące takie leczenie. Podobna procedura jest analizowana w Polsce, w ramach zespołów eksperckich. Niewątpliwie takie 
leczenie komórkowe będzie stanowiło wyzwanie logistyczne dla ośrodków hematologicznych w Polsce, jak również 
zadanie refundacyjne dla płatnika w najbliższej przyszłości. 

W porównaniu z poprzednim raportem widać nieznaczną poprawę w dostępności do nowych leków. 
Oczywiście pojawiają się nowe rejestracje, powodujące kolejne wyzwania refundacyjne. Bardzo pożądaną inicjatywą 
Ministerstwa Zdrowia jest planowane utworzenie Agencji Badań Medycznych (ABM) oraz rozwój segmentu niekomer-
cyjnych badań klinicznych. Ma to szczególne uzasadnienie w odniesieniu do chorych hematologicznych. W tej grupie 
w licznych przypadkach wciąż mamy do czynienia z niezaspokojonymi potrzebami terapeutycznymi, czyli brakiem sku-
tecznej opcji terapeutycznej, co motywuje do poszukiwania nowych metod terapii. Dodatkowo takie postępowanie jest 
zalecane i wpisane w standardy leczenia chorych na rozrostowe choroby hematologiczne. Polska, będąc liderem w ko-
mercyjnych badaniach klinicznych, posiada wszelkie zasoby do prowadzenia ich niekomercyjnie. Sytuacja została także 
uporządkowana od strony regulacji prawnych, wraz z wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej, ułatwiające-
go prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych. Wprowadzenie dodatkowego mechanizmu finansowania przez 
Agencję Badań Medycznych przyczyni się do rozwoju tej grupy badań, szczególnie w grupach chorych będących poza 
zainteresowaniami firm farmaceutycznych. 
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Brak dostępu do leczenia zgodnego ze współ-
czesną wiedzą medyczną - dla chorujących ozna-
cza to brak spokoju, bezpieczeństwa, brak czasu 
na życie, brak szans na wyleczenie. Brak nadziei. 

To codzienne zmagania pacjentów i ich rodzin w wal-
ce o jak najlepsze leczenie, a także tysiące tragedii, 
których można uniknąć. Ewa, Aleksandra i Aneta, pod-
opieczne Fundacji Alivia, toczą tę batalię każdego dnia. 
 

Aleksandra Lazar, mieszkanka Rydułtowów, choruje na przewlekłą białaczkę limfatyczną. Jest już po dzie-
sięciu cyklach chemii, która nie dała efektu remisji. Nastąpił progres choroby. Choruje również poważnie na 
jelita, stąd inne leczenie jest wysoce ryzykowne. Jej szansą na powrót do zdrowia okazał się nierefundowany 
w jej przypadku lek – Ibrutinib. Aleksandra starała się uzyskać do niego dostęp w ramach ustawy o ratunkowym 
dostępie do technologii lekowych. W jej imieniu szpital wystosował wniosek do Ministerstwa, w piśmie zawarta 
była również opinia konsultanta krajowego ds. hematologii, prof. Wiesława Jędrzejczaka, który napisał wprost, 
że brak dostępu do tego leku pozbawia chorą realnej szansy na uratowanie życia. Niestety, na próżno. Mimo 
zaangażowania się w tę sprawę mediów i posłów, po ponad dziewięciu miesiącach oczekiwania, Aleksandra 
otrzymała odmowę z Ministerstwa.

Takich pacjentów jak ja jest mnóstwo - mówi Aleksandra. Odbijają się od drzwi do drzwi i czekają miesiącami. 
Dlatego postanowiłam nagłośnić tę sprawę. Nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Cała ta sytuacja jest dla mnie 
bardzo trudna. Wolałabym skupiać się na leczeniu, diecie antynowotworowej, mieć spokojny umysł. Tymcza-
sem poświęcam swoją energię na walkę z systemem, który jest nieludzki.

Jednocześnie Aleksandra wraz z mężem uruchomili zbiórkę i apelowali o pomoc, by sfinansować lek na wła-
sną rękę. Dzięki hojności Darczyńców udało się pozyskać kwotę wystarczającą na dwa miesiące przyjmowania 
Ibrutinibu. Mimo licznych skutków ubocznych lek działa! Widziałam efekty już po pierwszym tygodniu stoso-
wania! Moje chłoniaki, na szyi, pod pachami, w brzuchu, zmniejszyły się o połowę, po miesiącu znikły prawie 
całkowicie – mówi Aleksandra. Ale specyfika leku wymaga, by był podawany długotrwale, zgodnie z badaniami 
i opiniami ekspertów, nawet do pięciu lat, a minimum rok.

Wiem, że przerwanie stosowania powoduje gwałtowny, momentalny powrót choroby. Branie go przez 
dwa miesiące, nawet pół roku jest bez sensu. Według opinii moich lekarzy powinnam go stosować od dwóch 
do pięciu lat. Ci chorzy, którzy mają refundowany lek, biorą go ciągle. 

Boję się przerwać, boję się nawrotu. Chcę żyć normalnie, mam dla kogo, mam cudowną rodzinę, kochają-
cego męża, który bardzo mnie wspiera i jest ze mną za każdym razem, gdy muszę się zmierzyć z kolejną chemią 
– opisuje Aleksandra.



Ewa Gryska z Ozimka usłyszała diagnozę raka piersi w styczniu 2018 r. Nie zapomni słów lekarza do końca 
życia. Wspomina, że choroba rozbiła cały świat – jej i jej rodziny. Płacz, żal, strach - to była codzienność. Pytała - 
Dlaczego właśnie ja? Przecież mam cudownego męża, dwoje wspaniałych dzieciaków, które potrzebują mamy. 
Wcześniej jej życie było zwykłe, spokojne – dzieliła czas pomiędzy wychowanie dwójki dzieci a pracę biurową 
w urzędzie gminy. W wolnych chwilach lubiła wyskoczyć z mężem na rower, aktywnie spędzała też urlopy z ro-
dziną, nad morzem czy na nartach. Przed chorobą byłam zwykłym, szarym człowiekiem i bardzo lubiłam swoje 
życie. Teraz muszę walczyć o każdy taki szary dzień – mówi Ewa.

Z pomocą bliskich Ewa znalazła w sobie siłę do walki. Podeszła do swojej choroby zadaniowo, szukała spe-
cjalistów, sama również poszerzała swoją wiedzę. Wraz z lekarzami z Gliwickiego Centrum Onkologii szukała 
najbardziej skutecznych metod leczenia. Okazało się, że w jej przypadku najlepiej sprawdziłby się Pertuzumab. 
W trakcie leczenia poinformowano mnie, iż jest to bardzo skuteczny lek, który jest już stosowany w wielu krajach, 
takich jak Niemcy, USA czy Holandia. Niestety, w Polsce ten lek nie był refundowany.– mówi Ewa. 

Niepojęte! Mimo, że sama na co dzień zajmuję się urzędowymi sprawami, to biurokracja, z którą muszę 
walczyć, aby mieć szansę na zdrowie, szansę na życie, przerosła moje wyobrażenia. Nie ma tu miejsca na pro-
filaktykę, zapobieganie rozsianiu i zatrzymanie choroby. To przejście przez mękę dla pacjentów - a przecież po-
winniśmy skupić się na powrocie do zdrowia. Tymczasem pokonujemy tysiące kilometrów, piszemy stosy pism. 
Sama zwracam się o pomoc finansową do znajomych, rodziny i całkiem obcych ludzi, aby móc zakupić leki, któ-
re powinnam mieć zapewnione przez państwo. Nie tak powinien wyglądać dostęp do leków, które ratują życie.

Leczenie pertuzumabem do tej pory kosztowało ponad 60 tyś. złotych - to kwota, która była niedostępna dla 
Ewy i jej rodziny. Na szczęście wraz z pomocą Fundacji Alivia i dzięki wspaniałym, serdecznym ludziom, którzy 
okazali Ewie wsparcie, udało się uzbierać środki na dawki przedoperacyjne. Choć obecnie lek jest już refundo-
wany i znajduje się w programach lekowych, niestety ich kryteria wykluczają Ewę. Nie otrzymała refundacji. Jak 
sama mówi - Czeka mnie walka o kolejne dawki, a co za tym idzie walka o środki finansowe na ich pokrycie. Tym 
razem jest to kwota ok. 90 tys. złotych. To dla mnie abstrakcyjna suma. 

 Jestem pod wrażeniem pracy fundacji i stowarzyszeń, które pomagają ludziom w zdobywaniu funduszy, 
to cudowne jak miliony ludzi pomagają i zbierają pieniądze! Jednak nie powinno to tak wyglądać. Przecież nie 
każdy odważy się prosić o pomoc. Zapewnienie dobrego leczenia powinno być obowiązkiem państwa.

Ewa dodaje jeszcze - Ja i tysiące innych osób wciąż zderzamy się z administracją, z papierologią. Aby żyć, 
musimy toczyć batalię z systemem i brakiem dostępu do najlepszego leczenia.
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Aneta Tarnopolska aby dostać nierefundowany lek, pokonuje 2985 km. Tyle właśnie liczy trasa Rzeszów 
– Madryt. Od kilku miesięcy jest to znajoma ścieżka dla Anety. Ścieżka do zdrowia – na końcu drogi Aneta 
finansuje leczenie nierefundowanymi w Polsce lekami. Aneta ma 42 lata, małego synka Maciusia i od dwóch  
lat walczy z nowotworem piersi. Zna doskonale realia służby zdrowia – jest pielęgniarką z prawie 20-letnim 
stażem. W rzeszowskim Szpitalu Wojewódzkim nr 2 na oddziale intensywnej terapii oraz kardiochirurgii po-
magała walczyć innym. Gdy wykryła u siebie guza piersi w 2015 r. podjęła natychmiast leczenie. Podjęła też 
działania profilaktyczne. Mówi - Zdecydowałam się na amputację obu piersi oraz usuniecie przydatków, gdyż 
jestem nosicielką mutacji BRCA-1 i jest duże prawdopodobieństwo wznowy nowotworu. Aneta cieszyła się 
każdym dniem spędzonym z mężem i synem. Jednak nie długo. W październiku 2017r. przy samobadaniu 
wyczuła guzek – badania wykazały komórki nowotworowe w węzłach chłonnych. Dodatkowe badanie PET 
wykazało również zmiany nowotworowe w płucach.

Wskazanym trybem leczenia jest chemioterapia celowana, ale chociaż rekomendowana dla raka potrój-
nie ujemnego, to w przypadku Anety nie jest refundowana. Jestem już po piątym podaniu Avastinu. Ten 
lek, zgodny z zaleceniami specjalistów onkologów, nowoczesny - jest w Polsce nierefundowany. A gdy to 
leczenie przestanie działać - a taki moment zbliża się nieuchronnie, pozostaje mi Olaparib. Choć wciąż pro-
wadzone są badania kliniczne co do jego zastosowania w raku piersi, lekarze wskazują, że on również może 
być moją szansą.

Koszty leczenia na własną rękę są ogromne, nie do osiągnięcia dla mnie i mojej rodziny. Dlatego dzięki 
hojności Darczyńców zbieram środki, również na przyszłe leczenie.
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NASZYM CELEM JEST

PRZEKAŻ 1% I POMÓŻ GO POKONAĆ 

FUNDACJA ALIVIA PRZEKAZAŁA CHORYM  
NA RAKA JUŻ PONAD 12 000 000 ZŁ NA POKRYCIE 
NIEREFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ KOSZTÓW LECZENIA

Patronatu projektowi udzieliły: 
Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem / Fundacja Gwiazda Nadziei / Fundacja NoPASArak / Fundacja Omealife / Fundacja Onkocafe –Razem Lepiej / Fundacja 
Pokonaj Raka / Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie! / Stowarzyszenie Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”/ Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty 
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego „Gladiator”/ Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS / Stowarzyszenie Polskie Amazonki 
– Ruch Społeczny / Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu / Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”


