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Szanowny Panie Ministrze,
Z wielką uwagą obserwujemy zmiany na listach refundacyjnych. Wrześniowa lista przyniosła wiele oczekiwanych przez
pacjentów zmian, co bardzo nas cieszy, ponieważ solidaryzujemy się ze wszystkimi pacjentami dotkniętymi chorobą
nowotworową.
Reprezentując organizacje na co dzień wspierające w dużej mierze pacjentki z rakiem piersi, pragniemy zwrócić uwagę
Pana Ministra na lek – trastuzumab emtanzyna, który pozwoli chorym z wczesnym HER2+ rakiem piersi całkowicie
pokonać chorobę i zredukować prawdopodobieństwo nawrotu, oddziałując na tzw. chorobę resztkową. U części
pacjentek z tym typem nowotworu zastosowanie dostępnego leczenia pozwala już teraz doprowadzić do wyleczenia,
jednak u części kobiet pozostaje tzw. choroba resztkowa. Jeśli w organizmie pozostają komórki nowotworowe,
pacjentki te żyją z wyrokiem odroczonym w czasie. Świadomość, że istnieje nieosiągalne dla nich leczenie, dzięki
któremu resztkowe komórki nowotworowe zostałyby zniszczone, a one mogłyby cieszyć się zdrowiem, pracować, a w
przyszłości nie przechodzić dramatu wznowy, jest niezwykle przytłaczająca – gdyż jest nadzieja na życie w zdrowiu, z
której nie mogą skorzystać.
Zdajemy sobie sprawę, ile obciążeń dla systemu generuje walka z COVID-19, wiemy też, że walka
z rakiem stanowi priorytet Ministerstwa Zdrowia, dlatego w imieniu pacjentek dotkniętych tym niezwykle agresywnym
typem raka piersi, uprzejmie prosimy o pochylenie się nad ich losem przy podejmowaniu decyzji o refundacji terapii
od listopada bieżącego roku. Dla tych chorych to szansa na życie, na pracę, na sprawowanie swoich ważnych ról
społecznych – matek, żon, córek. Dla Państwa to koszt związany z leczeniem w celu całkowitego wyleczenia, a zatem
w przyszłości – aktywne zawodowo zdrowe kobiety i oszczędność środków związanych z leczeniem ewentualnej
wznowy.
Drugą grupą pacjentek, która również czeka na dostęp do nowoczesnego leczenia są kobiety z zaawansowanym HER2ujemym rakiem piersi, dla których szansą jest zastosowanie alpelisibu.

Panie Ministrze, łączymy siły prosząc Pana o danie szansy na życie dla kobiet z chorobą resztkową
z wczesnym HER2+ rakiem piersi i kobiet z zaawansowanym HER2-ujemnym rakiem piersi.
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