
 

 

Warszawa, 3 sierpnia 2011 

 

 

 

Szanowna Pani 

Ewa Kopacz 

Minister Zdrowia 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

Od dłuższego czasu, chorzy na chorobę Leśniowskiego-Crohna zgłaszają się  

do naszego Towarzystwa z pytaniem: dlaczego na polskim rynku nie są dostępne 

nowe formy leków w tym mesalazyna o przedłużonym uwalnianiu w saszetkach  

i budesonid w piance.  

Dlaczego to, co inni chorzy w Europie kupują w aptece my musimy sprowadzać,  

czy jak to dawniej bywało „załatwiać”? Odpowiedzią, której dotychczas 

udzielaliśmy zainteresowanym było wskazanie na firmy farmaceutyczne 

niezainteresowane wprowadzeniem leków na polski rynek. Jakież było moje 

zdziwienie, gdy dowiedziałam się, że Zespół do Spraw Gospodarki Lekami wydał 

uchwałę odrzucającą wniosek o umieszczenie na wykazach leków refundowanych 

mesalazyny w granulkach o przedłużonym uwalnianiu.  

Decyzję tę można by zrozumieć, gdyby wiązała się z większymi wydatkami  

na refundację leku. Tak jednak nie jest, bo limitem dla mesalazyny od dawna jest 

sulfasalazyna. Jakie są więc prawdziwe przyczyny negatywnej decyzji Zespołu 

trudno mi pojąć, bo uzasadnienie w żaden sposób nie dotyczy meritum sprawy. 

Należy podkreślić, że nazwanie preparatu, o którym piszę, lekiem generycznym  

nie jest zgodne z prawdą, bo nie ma leku, który miałby porównywalną 

farmakodynamikę przy równoczesnej łatwości przyjmowania. Trudno więc 

zrozumieć, który preparat miałby stanowić punkt odniesienia. Tego Zespół niestety 

nie precyzuje.  



Mesalazyna jest substancją, która działa przeciwzapalnie tylko w miejscu 

uwolnienia. W jelicie cienkim uwalniana jest tylko Pentasa. Inne preparaty 

mesalazyny uwalniane są w ostatnim odcinku jelita krętego lub dopiero w jelicie 

grubym. Leki są specjalnie przygotowywane, aby nie dopuścić do uwolnienia się 

substancji w żołądku, a Pentasa ma właściwości stopniowego dyfundowania 

substancji czynnej w czasie przechodzenia przez jelito.  

Można zadać pytanie: po co jeszcze lek w granulkach, skoro na liście jest Pentasa  

w tabletkach? Otóż wszystkie tabletki, zawierające mesalazynę trzeba 

bezwzględnie połykać w całości, bo inaczej nie będą działać w miejscu objętym 

chorobą. Mesalazyna w saszetkach jest jedynym rozpuszczalnym preparatem, który 

można przyjąć w formie zawiesiny, co umożliwia zażywanie leków osobom 

mającym problemy z połykaniem.  

Drugą grupą chorych, dla których ten preparat to zbawienie, są dzieci, które coraz 

częściej zapadają na nieswoiste zapalenia jelita, a wiek zachorowania ciągle się 

obniża. Podanie rocznemu dziecku w całości tabletki mesalazyny jest bardzo trudne  

do wykonania.  

Dlatego uważam, że Pentasa w granulkach powinna być bezwzględnie wpisana  

do rejestru, gdyż nie zwiększy to kosztów refundacji natomiast rozwiąże problemy 

niektórych chorych. Popyt na nią nie będzie wielki, bo ze względu na cenę będą  

ją stosowały tylko te osoby, które nie mogą korzystać z innych odpowiedników. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

Dr Małgorzata Mossakowska 

Wiceprezes Towarzystwa „J-elita” 

 


