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Warszawa, 20 czerwca 2017 r. 

Szanowny Pan 

Bogusław Oławski 

Prezes Zarządu Sekcji Prostaty 

Stowarzyszenia Osób z NTM „Uro Conti" 

Szanowny Panie Prezesie, 

Pragnę podziękować w imieniu Firmy Astellas Pharma Sp. z o.o. za zainteresowane związane 

z umożliwieniem polskim pacjentom dostępu do leczenia raka prostaty przy użyciu leku enzalutamid. 

W naszej ocenie wspólny wysiłek strony społecznej wraz ze staraniami przedstawiciela podmiotu 

odpowiedzialnego, pozwolą na zapewnienie pacjentom dostępu do terapii, która jest obecnie złotym 

standardem leczenia na całym świecie (w tym USA). Dla przypomnienia dodam, że obecnie leczenie 

lekiem enzalutamid jest dostępne i refundowane w całej EU i EFTA za wyjątkiem krajów nadbałtyckich 

i Polską. 

Odpowiadając na pytanie Pana Prezesa pragnę wskazać, iż w ramach prowadzonych negocjacji, Firma 

zaproponowała warunki finansowania leku enzalutamid dla płatnika publicznego na poziomie 

widocznie i odczuwalnie niższym niż koszt obecnie dostępnego leku. 

Na dodatek, w celu ograniczenia ryzyka wywozu wnioskowanego leku - spółka zaproponowała 

mechanizm kontrolny całkowicie go uniemożliwiający. Zaproponowane warunki pozostają 

najkorzystniejsze w całej UE i EFTA. 

Co istotne, aktualne warunki finansowania leku enzalutamid - znacząco pogłębione w ramach procesu 

negocjacji z Komisją Ekonomiczną w stosunku do propozycji ocenianej i rekomendowanej do 

refundacji przez Prezesa AOTMiT - prowadzą do spełnienia: 

• wszystkich wymaganych prze Ustawę o refundacji kryteriów do wydania pozytywnej decyzji 

w przedmiocie finansowania leku enzalutamid, 

• jak również progu opłacalności wyznaczonego przez Prezes Agencji - zaproponowane przez 

Firmę warunki finansowania leku enzalutamid pozostają na poziomie widocznie 

i odczuwalnie niższym od tego progu. 

W ocenie Spółki nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż wnioskowana terapia powinna zostać objęta 

finansowaniem z dniem 1 lipca br. Każda zwłoka w tym zakresie jest całkowicie niezrozumiała z punktu 

widzenia umożliwienia dostępu do terapii lekiem enzalutamid pacjentom cierpiącym na raka prostaty. 
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Jednocześnie chcę zapewnić, że Firma nie ustaje w swoich wysiłkach, aby lek enzalutamid został objęty 

finansowaniem i był dostępny dla polskich pacjentów cierpiących na zaawansowanego raka prostaty. 

W tym zakresie Firma dwukrotnie w czerwcu tego roku wniosła o przeprowadzenie spotkania 

z Ministrem Zdrowia oraz dalszą dyskusję nad finansowaniem leku enzalutamid. 

Dodatkowo, w związku z tym, że zaproponowane mechanizmy finansowania leku enzalutamid są 

zgodne z wcześniej przeprowadzoną rozmową z przedstawicielami Departamentu Polityki Lekowej 

i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia (styczeń 2017), Firma liczy na szybkie objęcie finansowaniem leku 

enzalutamid. 

W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do dyspozycji Pana Prezesa. 
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