
 

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r. 

 

Prof. Łukasz Szumowski 
Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu chorych na mikroskopowe zapalenie jelita grubego (MZJG) wyrażamy ponownie stanowczy 
protest przeciwko usunięciu przez Pana Ministra, z marcowego wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych leków Cortiment 
MMX i Entocort dla tej grupy pacjentów. Nie znaleźliśmy również MZJG we wskazaniach 
pozarejestracyjnych dla Ucerisu na liście, która ma obowiązywać od 1 maja 2019 r. (pozycja 593. 
załącznika do obwieszczenia).  

Jest to nasze kolejne wystąpienie w tej niezwykle ważnej dla pacjentów sprawie. Na pierwszy list, 
datowany na dzień 20 marca 2019 r., do dziś nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi. Mieliśmy nadzieję, 
że odpowiedzią będzie powrót budesonidu MMX na majową listę. 

Cortiment MMX i Entocort to różne formulacje budesonidu - sterydu o działaniu miejscowym  
- należącego do leków pierwszego wyboru w leczeniu MZJG. Alternatywne terapie steroidami o działaniu 
systemowym (np. Metypredem lub Encortonem) wiążą się z nieporównywalnie większym ryzykiem 
wystąpienia działań niepożądanych i powikłań. Ich leczenie nie tylko dodatkowo obciąża budżet, ale 
może także okazać się nieskuteczne.  

Chorych na MZJG przybywa. Choroba coraz częściej dotyka osoby starsze, których jedynym źródłem 
utrzymania jest renta lub emerytura. Wykupienie pełnopłatnego Cortimentu MMX, który kosztuje 
413,51 zł za opakowanie wystarczające na miesiąc, przekracza możliwości budżetowe przeciętnej 
rodziny, a zwłaszcza seniorów.  

Nie jest to pierwszy przypadek gdy preparaty stosowane w zapaleniach jelita znikają z nieznanych 
przyczyn z list refundacyjnych. Według naszej wiedzy nie ukazały się ostatnio żadne doniesienia 
naukowe zmieniające dotychczasowe stanowisko ekspertów w sprawie skuteczności leczenia MZJG 
budesonidem (Cortiment, Entocort), które podważałyby zasadność refundacji dla tej grupy chorych. 
Nadal obowiązuje opinia konsultanta krajowego dotycząca stosowania tego leku w MZJG. Chcemy 
wierzyć, że los tych chorych nie jest Panu Ministrowi obojętny. Dlatego po raz kolejny apelujemy o 
powrót Cortimentu MMX na listę leków refundowanych dla chorych na mikroskopowe zapalenie jelita 
grubego we wskazaniach pozarejestracyjnych.  

Z wyrazami szacunku 

Agnieszka Gołębiewska 

Prezes ZG Towarzystwa „J-elita” 


