Warszawa, 26 sierpnia br.
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister,
18 września br. ma wejśd w życie rozporządzenie w sprawie limitów cen leków
i wyrobów medycznych, a do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na wysyłane przez nas
pisma protestacyjne. Pragniemy ponownie zwrócid uwagę na fakt, iż konsekwencje ustalenia
limitu dla doodbytniczej formy mesalazyny w postaci czopków Crohnax, będą dla pacjentów
finansowo bardzo niekorzystne.
Po pierwsze, obniżenie limitu dla czopków spowoduje drastyczne podniesienie cen
wlewek, w efekcie czego najtaosza zawiesina doodbytnicza Salofalk zdrożeje z 33,10 PLN na
119,36 PLN, czyli o 86,26 PLN. Przy sprzedaży około 15 tys. opakowao rocznie będzie to
kosztowało pacjentów około 1 300 tys. PLN. Po zmianie przepisów roczny koszt kuracji
przykładowego pacjenta wzrośnie o 700 zł. Jest to suma dla osób przewlekle chorych
zaporowa. Należy przy tym podkreślid, że wlewki nie są zamiennikiem czopków, gdyż te
ostatnie działają jedynie w odbytnicy, a wlewki również do zagięcia śledzionowego.
Po drugie, Crohnax nie jest znany lekarzom, farmaceutom, ani pacjentom. Nie jest
on również dostępny w hurtowniach farmaceutycznych, a co za tym idzie w aptekach.
Według danych z bazy IMS, w przeciągu ostatniego roku sprzedana została zawrotna liczba
50 (słownie: pięddziesięciu) opakowao co oznacza, że skorzystało z tego leku najwyżej 10
chorych.
Protestujemy przeciwko drastycznym podwyżkom cen leków dla pacjentów
przewlekle chorych na nieswoiste zapalenia jelit. Skutkiem pozornych oszczędności
Ministerstwa Zdrowia będzie zaniechanie optymalnego leczenia przez wielu chorych, co
zwiększy liczbę zaostrzeo, a w konsekwencji wzrośnie liczba hospitalizacji oraz osób
przebywających na zwolnieniach i rentach, a co za tym idzie kosztów społecznych
proponowanego rozporządzenia.
Zarząd Towarzystwa „J-elita” i niżej podpisani
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