
          Kraków, Zabrze, 06 czerwca 2016 

Dr med. Krzysztof Łanda 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze: 

W ostatnich dniach Polskie Towarzystwa Diabetologiczne oraz konsultant krajowy z diabetologii otrzymali prośbę 

od polskiego oddziału Firmy Sanofi-Aventis o zajęcie stanowiska w kwestii opinii Komisji Ekonomicznej 

rekomendującej nieprzedłużenie refundacji insuliny Lantus dla pacjentów z cukrzycą typu 1. 

W związku z powyższym chcielibyśmy przekazać Panu Ministrowi następującą opinię. 

Rolą PTD oraz konsultanta krajowego z diabetologii jest między innymi dbanie o jakość opieki diabetologicznej w 

Polsce oraz troska o pacjentów z cukrzycą w naszym kraju. Nie jest naszym zadaniem wspieranie jakiejkolwiek 

firmy farmaceutycznej w ich sporach z Ministerstwem Zdrowia oraz podległymi mu agendami. Czujemy się jednak 

zobowiązani do zajęcia stanowiska, kiedy w wyniku braku porozumienia między dwoma stronami takiego sporu 

ucierpieć może dobro polskiego pacjenta z cukrzycą. 

W tym kontekście chcemy wskazać na konsekwencje dla pacjentów z cukrzycą typu 1, jakie może pociągnąć za 

sobą nieprzedłużenie refundacji preparatu referencyjnej glarginy (Lantus). Po pierwsze, pociągnie to za sobą 

konieczność przestawienia w trakcie wizyt lekarskich kilkudziesięciu tysięcy pacjentów z tym rozpoznaniem, w tym 

dzieci i kobiet ciężarnych, na lek biosymilarny (Abasaglar) lub inny droższy analog długodziałający (Levemir). 

Wiązać się to będzie z koniecznością wyjaśnienia koncepcji insuliny biosymilarnej oraz nauką obsługi nowego 

pióra do podawania insulin. Zmiana przyzwyczajeń w tym zakresie bywa zadaniem trudnym, w szczególności 

wśród starszych wiekiem pacjentów. Część z chorych odbierze wymuszoną zmianę wstrzykiwacza jako 

dyskomfort. W przypadku pacjentek ciężarnych z cukrzycą typu 1 przestawianie na biosylimalarną glarginę nie jest 

obecnie rekomendowane ze względu na brak danych naukowych w tym zakresie (informacja z Charakterystyki 

Produktu Leczniczego); stworzy to trudny dylemat terapeutyczny w tej grupie chorych.  

Nie znamy szczegółów negocjacji, w tym finansowych, między Komisją Ekonomiczną z firmą Sanofi-Aventis. Nie 

jest naszą rolą wchodzenie w ten obszar omawianej kwestii. Uważamy jednak za celowe wskazanie, że – w naszym 

rozumieniu – utrzymanie referencyjnego preparatu glarginy (Lantus) nie spowoduje jakichkolwiek dodatkowych 

obciążeń finansowych dla budżetu państwa, zaś dla chorego skutkować będzie jedynie różnicą cenową wynoszącą 



kilka-kilkanaście złotych w stosunku do insuliny biosymilarnej. Tego rodzaju sytuacje w naszej opinii istnieją w 

odniesieniu do wielu cząsteczek terapeutycznych, pasków do glukometrów, etc na liście refundacyjnej. Pozwala to 

choremu i lekarzowi na wybór dobranej indywidualnie opcji leczniczej lub diagnostycznej. 

Kończąc, prosimy o ponowne przeanalizowanie przedstawionej przez nas kwestii. 

 

Za Zarząd Główny PTD    Konsultant Krajowy ds. Diabetologii 

          
   

Dw. Pani Kamila Malinowska Przewodnicząca Komisji Ekonomicznej 


