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Nr rejestru DB-17/208 

Warszawa, 21.05.2019 r. 

 

Szanowny Pan 

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Dnia 2 maja br. jako Prezes PSD zwracałam się do Pana Ministra z apelem o refundację 

nowoczesnych terapii w cukrzycy typu 2 – flozyn czy inkretyn, które od lat są refundowane 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej oprócz Polski. Podkreślałam przy tym, że 

refundacji nowoczesnych terapii nie należy traktować jako dodatkowy koszt, a inwestycję 

w pacjentów, którzy dzięki odpowiedniemu leczeniu dłużej mogą uniknąć powikłań (w tym 

wypadku sercowo-naczyniowych), stanowiących ogromne obciążenie dla budżetu państwa. 

Dziś wracam ze wzmocnionym apelem po publikacji dnia 6 maja na stronie AOTMiT 

najnowszej pozytywnej rekomendacji AOTMiT dla jednej z flozyn (nr 29/2019 z dnia 30 

kwietnia), z której dowiadujemy się, iż refundacja flozyny nie będzie generować 

dodatkowych kosztów dla NFZ, czyli nawet nie mówimy tu o żadnej inwestycji1: 

„Stosowanie dapagliflozyny (w terapii skojarzonej z metforminą i pochodną 

sulfonylmocznika) w miejsce insuliny bazowej (w terapii skojarzonej z metforminą i 

pochodną sulfonylmocznika) generuje koszty z perspektywy NFZ 0,00 PLN z RSS”. (str. 9) 

„Wprowadzenie finansowania wnioskowanej technologii będzie wiązało się z 

inkrementalnymi kosztami z perspektywy NFZ w wysokości 0 PLN (z RSS) w I roku 

refundacji oraz 0 PLN (z RSS) w II roku refundacji.” (str. 11) 

Ponadto w opublikowanym na stronie Agencji Stanowisku Rady Przejrzystości nr 31/20192 

czytamy wprost: 

„Nowoczesna terapia cukrzycy, która nie stanowi obciążenia finansowego dla płatnika 

publicznego.” 

„W wariancie z uwzględnieniem RSS: nie będzie się wiązać ani z dodatkowymi wydatkami, 

ani oszczędnościami dla płatnika publicznego”. 

                                                           
1 Rekomendacja nr 29/2019 Prezesa AOTMiT z dnia 30 kwietnia br. 
http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2019/036/REK/RP_29_2019_Forxiga.pdf 
2 Stanowisko Rady Przejrzystości nr 31/2019 z dnia 29 kwietnia br. 
http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2019/036/SRP/u_16_147_190429_s_31_forxiga_dapagliflozinum_w_ref_zacz_v2.pdf 
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Już trzy flozyny zostały pozytywnie ocenione przez AOTMiT (empagliflozyna3, 

canagliflozyna4 i dapagliflozyna5).  

To terapia w tabletkach, która pozwoli na odroczenie zastosowania insuliny, czyli oprócz 

uniknięcia powikłań sercowo-naczyniowych dodatkowo polepszy jakość życia pacjentów i 

jest rekomendowana przez towarzystwa diabetologiczne i kardiologiczne. 

Mając powyższe na uwadze, czyli jednoznaczną, potwierdzoną przez AOTMiT możliwość 

objęcia refundacją flozyny bez ponoszenia kosztów dodatkowych przez NFZ przy 

jednoczesnej perspektywie oszczędności na redukcji kosztów powikłań, zwracam się z 

gorącym apelem o udostępnienie tej terapii na liście refundacyjnej od lipca br. by pacjenci 

jak i NFZ bez zbędnej zwłoki mogli odnosić korzyści z objęcia refundacją tej terapii. 

 

       Z poważaniem, 

       Anna Śliwińska 

                                                          

                          Prezes Zarządu Głównego  

                          Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 

 

 

                                                           
3 http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2017/029/REK/RP_27_2017_Jardiance.pdf 
4 http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2018/191/REK/RP_127_2018_Invokana.pdf 
5 http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2019/036/REK/RP_29_2019_Forxiga.pdf 
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