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Komunikat nr 116/2014 dla świadczeniodawców  

realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia, 

terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe)  

w sprawie zmian w zakresie refundacji leku Glivec (imatynib)  

oraz konieczności zapewnienia ciągłości terapii  

w ramach programu zdrowotnego (lekowego)  

„Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)” 

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje poniżej informacje dotyczące 

zmian w zakresie refundacji leku Glivec (imatynib) oraz konieczności zapewnienia ciągłości terapii  

w ramach programu zdrowotnego (lekowego) „Leczenie nowotworów podścieliska przewodu 

pokarmowego (GIST)”. 

Na podstawie decyzji Ministra Zdrowia  (z dnia 27 maja 2014 r., z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 

2014 r.) o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu uprzednio refundowane opakowanie 

leku Glivec (imatynib) 400 mg, zawierające 30 tabl. (EAN 5909990001071), zostało zastąpione 

opakowaniem leku Glivec (imatynib) 400 mg, zawierającym 90 tabl. (EAN 5909990010349), Ponadto 

od dnia 1 września br. planowane jest zastąpienie obecnie refundowanego opakowania leku Glivec 

(imatynib) 100 mg, zawierającego 60 tabl. (EAN 5909990001057), lekiem Glivec (imatynib) 100 mg, 

zawierającym 120 tabl. (EAN 5909990010356). Pozostałe warunki refundacji dla obu dawek leku 

Glivec (imatynib) w przedmiotowym programie lekowym pozostały bez zmian. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia pacjentom ciągłości dostępu do terapii oraz biorąc pod 

uwagę, że w efekcie zmian refundacyjnych dotyczących leku Glivec (imatynib) jest on refundowany  

w ramach dwóch odrębnych kategorii dostępności refundacyjnej, posiadających różne limity 

finansowania (w ramach przedmiotowego programu lekowego obowiązuje grupa limitowa 1064,0 

imatynib, a w ramach Katalogu chemioterapii dla leczenia przewlekłej białaczki szpikowej  

i zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry obowiązuje grupa limitowa 1064.1, imatynib-

2), jak również zważywszy na ochronę patentową leku Glivec (imatynib) we wskazaniu dotyczącym 

leczenia GIST, zostanie zapewniona możliwość rozliczenia przez świadczeniodawcę kosztu leku 

wydanego pacjentom ze „starym” kodem EAN (tj. 59099900001071) w przypadku wydania przez 

świadczeniodawcę pacjentowi takiego leku przed dniem 1 lipca 2014 r. Ponadto w aktualnie 

procedowanym projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania  

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w Katalogu 

leków refundowanych stosowanych w programach lekowych została dokonana zmiana polegająca  

na zastąpieniu kodu EAN dla opakowania leku Glivec (imatynib) 400 mg, zawierającego 30 tabl.  

(EAN 5909990001071), kodem opakowania leku Glivec (imatynib) 400 mg, zawierającego 90 tabl. 

(EAN 5909990010349). 


