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Opinia Rady Przejrzystości  
nr 154/2021 z dnia 25 października 2021 roku 

w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną 
furosemidum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub 

sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego 

Rada Przejrzystości uważa za zasadną kontynuację refundacji leków 
zawierających substancję czynną furosemidum we wskazaniu: objawowe 
przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie 
wspomagające. 

Uzasadnienie 

W stosunku do raportu Agencji nr: OT.4321.17.2018, na podstawie którego 
została wydana Opinia Rady Przejrzystości nr 319/2018 zidentyfikowano cztery 
nowe wytyczne praktyki klinicznej (PTO, EANO-ESMO, NCCN, NICE). 
Rekomendacje te nie odnoszą się zarówno do samego furosemidu, jak i ogólnie 
do diuretyków. Odnaleziono także pracę Shida 2019 gdzie przedstawiono opis 
przypadków chorych na raka prostaty z przerzutami do mózgu, u których 
we wspomagającym leczeniu przeciwobrzękowym stosowano furosemid. 
Wcześniejszy raport AOTMiT przedstawiał też inne źródła (w tym opinie 
krajowych ekspertów) wskazujące, że w celu zmniejszenia obrzęku mózgu, który 
może wystąpić u pacjentów chorych na nowotwór z przerzutami do mózgu, 
zasadne jest stosowanie leków steroidowych, diuretyków osmotycznych 
i diuretyków pętlowych. Do tej ostatniej grupy zalicza się furosemid. W związku 
z tym Rada wyraża opinię jak wyżej. 

 

 

 

Tryb wydania opinii 

Opinię wydano na podstawie art. 40 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 523), w zw. z art. 31s ust. 6 pkt 5 ustawy z 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1285 z późn zm.), z uwzględnieniem opracowania nr: OT.4221.19.2021 „Furosemid we wskazaniu: innym niż 
określone w ChPL, tj. objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym – profilaktyka i leczenie 
wspomagające”, data ukończenia: 20 października 2021 r. 
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