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Szanowni Państwo, 
 

W nawiązaniu do korespondencji z dnia 26 maja 2020 roku chcemy poinformować, że firma 

Novartis w dniu 1 czerwca 2020 roku zatwierdziła przesłaną 7 maja treść zmiany programu 

lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 

D69.3)”, określającą kryteria dostępu do terapii dla pacjentów z małopłytkowością, u których 

wykonano zabieg splenektomii. 

Informujemy również, że w dniu 1 czerwca 2020 przekazaliśmy ponownie Ministrowi Zdrowia 

ofertę, dotyczącą włączenia populacji pacjentów z przeciwwskazaniem do splenektomii do ww. 

programu lekowego. Zapewnienie dostępu do terapii dla tej populacji jest przedmiotem 

osobnego postępowania.  

Jednocześnie pragniemy przekazać Państwu oficjalne informacje na temat ww. procesu: 

 W odpowiedzi na pisma Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 maja 2020 r. w związku z 

wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ww. programu 

lekowego firma Novartis w dniu 12 maja 2019 roku wyraziła warunkową zgodę na 

wprowadzenie proponowanych zmian. W naszej ocenie przesłany do akceptacji 

program lekowy wymagał dodatkowych konsultacji, wykluczających ryzyko niejasności 

interpretacyjnych i wskazaliśmy szczegółowe rekomendacje korekt z wyjaśnieniem 

merytorycznym.  

 W tym miejscu chcemy podkreślić, że warunki określone przez Novartis wynikały 

z troski o wykluczonych dzisiaj z udziału w programie lekowym pacjentów, u 

których nie może mieć miejsca zabieg splenektomii (usunięcie śledziony). 

Novartis wskazał bowiem rozwiązanie uwzględniające zapis dotyczący możliwości 
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włączenia do programu lekowego pacjentów, których leczenie jest obecnie 

finansowane w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).  

 Terapia została pozytywnie zarekomendowana przez Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji w ramach prowadzonego postępowania 

(Rekomendacja nr 49/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.) oraz w ramach procedury RDTL 

(Rekomendacja nr 4/2017 z dnia 31 października 2017 r.) 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Aneta Poznańska 

Country Communications Head Novartis Poland 

Communications & Public Affairs Head Novartis Oncology 

 

 


