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Stanowisko Rady Przejrzystości 
nr 160/2014 z dnia 26 maja 2014 r. 

w sprawie zasadności usunięcia świadczenia obejmującego 
podawanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej 

w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81.9, C83.9, 
realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia 

chemioterapii niestandardowej” 
Rada Przejrzystości uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego 
podawanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach 
zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81.9 (choroba Hodgkina, nieokreślona), 
C83.9 (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony), realizowanego w ramach 
„Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”. 
Zasadne wydaje się, aby cena opakowania leku zawierającego doksorubicynę 
liposomalną pegylowaną, stosowanego w ramach chemioterapii 
niestandardowej nie była wyższa od limitu finansowania opublikowanego 
w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia. 
Uzasadnienie 
Doksorubicyna liposomalna pegylowana jest znacząco mniej kardiotoksyczna 
od samej doksorubicyny (van Dalen E C i wsp. . Different anthracycline derivates 
for reducing cardio toxicity in cancer patients. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2010: CD005006. DO I: 10. 1002/ 14651858. CD0 05 00 6. pub 4.). 
Lekarze mają dlatego podstawę, aby u chorych z uszkodzonym mięśniem 
sercowym rozważać zastosowanie doksorubicyny liposomalnej.  
Zastosowanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej we wskazaniu C81.9 
(choroba Hodgkina, nieokreślona) i C83.9 (rozlany chłoniak nieziarniczy, 
nieokreślony) znajduje oparcie w dedykowanych badaniach klinicznych. 
Przeprowadzony przegląd wytycznych praktyki klinicznej wykazał brak 
rekomendacji odnoszących się bezpośrednio do wskazania ICD-10: C81.9 
(choroba Hodgkina, nieokreślona). 
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Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 
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Tryb wydania stanowiska 
Stanowisko wydano na podstawie art. 31e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn .zm.), z uwzględnieniem raportu 
ws. świadczenia opieki zdrowotnej nr AOTM-RK-431-18/2014, „Doksorubicyna liposomalna pegylowana, w rozpoznaniach 
zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81.9 i C83.9”, maj 2014 r. 


