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Stanowisko Rady Przejrzystości 
nr 191/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie zasadności usunięcia świadczenia obejmującego 
podawanie rytuksymabu w rozpoznaniach zakwalifikowanych 

do kodów ICD-10: C81.1, C81.7, C81.9, realizowanego w ramach 
„Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii 

niestandardowej” 
Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego 
podawanie rytuksymabu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C81.1 
(stwardnienie guzkowe), C81.7 (inna choroba Hodgkina), C81.9 (choroba 
Hodgkina nieokreślona), realizowanego w ramach „Programu leczenia 
w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”. 
Uzasadnienie 
Rada Przejrzystości uprzednio zajęła stanowisko (nr 27/2012 z dnia 28 maja 
2012 r) uznając, że przez dwa lata zasadne jest utrzymanie w wykazie 
świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii 
niestandardowej świadczenia „Podanie rytuksymabu w leczeniu choroby 
Hodgkina”.  
W uzasadnieniu stwierdzono wówczas, że mimo braku przekonujących 
dowodów naukowych, należy zachować możliwość leczenia wyselekcjonowanej 
i wąskiej grupy chorych na ziarnicę złośliwą, dla których z różnych przyczyn 
medycznych nie ma innej opcji terapeutycznej.  
Obecnie stanowisko Rady Przejrzystości dotyczy rozszerzeń kodów ICD-10: 
C81.1, C81.7 i C81.9. Brak jest przekonujących dowodów klinicznych 
wskazujących na skuteczność rytuksymabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym 
do kodów C81.1 (choroba Hodgkina, stwardnienie guzkowe). Nie znaleziono 
dowodów naukowych w odniesieniu do kodu C81.7 (inna choroba Hodgkina) 
i C81.9 (choroba Hodgkina nieokreślona). Rytuksymab nie jest również 
wymieniany w zaleceniach towarzystw naukowych w wyżej wymienionych 
wskazaniach. 
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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-431-21/2014, „Rytuksymab, w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów 
ICD-10: C81.1, C81.7 oraz C81.9”, czerwiec 2014 r. 


