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Warszawa 9 grudnia 2019

SzanownyPan
Maciej Miłkowski
podsekretarz stanu
w Ministerstwie zdrowia

Towarzystwo ,,J-elita" z niepokojem przyjęto informację o możtiwej zmianie
poziomu odptatnoŚci leku Cortiment MMX (budesonid MMX). Dta pacjentów
z wrzodziejącym zapaleniem jetita grubego (wzjg) wzrost optaty z kwoty 3,20 zł na
1Z1,43 zł, czyli prawie o 3700% będzie szokiem i często powodem do rezygnacji tub
przerwania terapii. W przypadku nieskutecznoŚci terapii preparatami 5-ASA, możtiwości
leczenia zaostrzeń u chorych na wzjg są w Polsce więcej niż ograniczone. Do wyboru
pozostaje sterydoterapia ogólna, zalecana jedynie w ostrych rzutach choroby tub gdy
sterydoterapia miejscowa, czyli budesonid MMX, okaze się nieskuteczny. Sterydoterapia
ogólna nie powinna byĆ leczeniem z wyboru przy łagodniejszych rzutach wzjg ze wzgtędu
na dziatania niepożądane, zwłaszcza u dzieci. Naszym zdaniem tak drastyczna podwyżka
doptaty, obciąŻająca pacjenta, spowoduje faktyczne obniżenie dostępności do skutecznego
i bezpiecznego leczenia dla dużej grupy chorych na wzjg.

Przerzucanie kosztów leczenia z NFZ na pacjenta jest nieetyczne. Nieakceptowalne
jest teŻ wprowadzenie tak dużych różnic w kosztach terapii budesonideffi, w zateżności
od odcinka chorego jetita" Na szczęście odpłatność za leczenie choroby zapatnej jetita
o lokalizacji krętniczo-kątniczej ch. Leśniowskiego-Crohna ma pozostać na zasadach
ryczałtu. Jak mamy wytłumaczyć pacjentom takie nierówności?

W odczuciu pacjentów powiązanie wzrostu kosztów terapii ze wzrostem płacy
minimalnej jest nietogiczne i niweluje pozytywny aspekt tej zmiany. Oznacza to także,
Że spadek ceny leku moze spowodować wzrost odpłatności dla chorego. Tak skonstruowane
prawo dyskryminuje także teki innowacyjne, uzależniając refundację od daty jej
wprowadzenia. Nikt nie bierze natomiast pod uwagę leczenia powiktań nieskutecznego
leczenia, dziatań niepożądanych pozornie tanich teków oraz kosztów pośrednich choroby"

Na NZJ zapadają głównie ludzie młodzi, którzy jeszcze nie pracują a ze względu na
chorobę nie mogą pracowaĆ w pełnym wymiarze godzin. Wśród chorych są dzieci, renciści
i emeryci. Wzrost ptacy minimalnej, ani 500+ nie zrekompensuje im kosztów teczenia,
a budesonid jest jednym z wielu [eków, które muszą przewlekle zażywać.

W imieniu pacjentów, dla których budesonid MMX byt dotychczas dostępny za optatą
ryczałtową, w tym we wskazaniach off-label, zwracam się do Pana Ministra o podjęcie
skutecznych dziatań, które uniemozliwią wprowadzenie wlw zmiany odptatności. Mamy
nadzieję, Że dysponuje Pan ustawowymi narzędziami, które zatrzymają krzywdzącą
i niezrozumiała dla chorych zmianę. /
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