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Pani

Małgorzata Pacholec

Prezes Zarządu

Retina AMD Polska

Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie terapii stosowanej w dystrofii 

siatkówki związanej z mutacją w genie RPE65, Minister Zdrowia informuje.

W oparciu o zapisy ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523           

z późn. zm.) procedura objęcia leku refundacją  i ustalenia jego urzędowej ceny 

rozpoczynana jest złożeniem wniosku do Ministra Zdrowia przez podmiot 

odpowiedzialny, jego przedstawiciela lub podmiot uprawniony do importu wraz                     

z kompletną dokumentacją wymaganą przepisami prawa. 

W przypadku wpłynięcia takiego wniosku jest on procedowany zgodnie z zapisami 

przedmiotowej ustawy, co obejmuje dla leku zawierającego nową substancję czynną 

(np. leku Luxturna), przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji (dalej AOTMiT), stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji 

Prezesa Agencji. Wydanie rekomendacji, stanowiącej efekt oceny skuteczności, 

bezpieczeństwa oraz efektywności kosztowej leku, przez Prezesa AOTMiT dla nowego 

produktu leczniczego umożliwia przekazanie projektu do Komisji Ekonomicznej celem 

przeprowadzenia negocjacji warunków objęcia refundacją.

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów z Agencji, zgodnie z art. 12. ustawy 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
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oraz wyrobów medycznych, uwzględniając m.in. stanowisko Komisji Ekonomicznej 

i rekomendację Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję 

administracyjną (pozytywną bądź negatywną) w przedmiocie objęcia refundacją                   

i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla wnioskowanego produktu leczniczego.

Minister Zdrowia informuje, iż 2 czerwca wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego 

(Novartis Poland Sp. z o.o.) o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny leku 

Luxturna, voretigene neparvovec, Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu 

do wstrzykiwań, 5 x 10^12 genomów wektora/ml, 1 fiol. koncentratu 0,5 ml + 2 fiol. rozp. 

1,7 ml we wskazaniu zdefiniowanym kształtem programu lekowego Leczenie pacjentów 

z dziedziczą dystrofią siatkówki z bialleliczną mutacją genu RPE65 (ICD-10: H 35.5). 

Aktualnie Minister Zdrowia, zgodnie z opisaną powyżej procedurą, prowadzi etap 

uzgadniania treści programu lekowego. Po jego zakończeniu wniosek zostanie 

przekazany pod ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, celem 

dalszego procedowania. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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