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Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na korespondencję elektroniczną z 17 lutego 2020 r. przekazaną 

na skrzynkę wykazy-uwagi@mz.gov.pl dotyczącą nie uwzględnienia w projekcie 

obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

który wejdzie w życie 1 marca 2020 r. refundacji mesalazyny we wskazaniu 

mikroskopowe zapalenie jelit, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Zgodnie z zapisami art. 40 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 784, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą refundacyjną”, jeżeli jest 

to niezbędne dla ratowania zdrowia i życia świadczeniobiorców, minister właściwy 

do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości oraz konsultanta 

krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wydać z urzędu decyzję 

administracyjną o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań 

do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone 

w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), przy uwzględnieniu:

1. kryteriów, o których mowa w art. 12 pkt 4–6, 9, 10, 12 i 13 ustawy refundacyjnej,

2. stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych.

Jest to tzw. refundacja we wskazaniach pozarejestracyjnych (off-label). 

Należy przy tym podkreślić, że stosowanie leków zgodnie ze wskazaniami 

zatwierdzonymi w ChPL gwarantuje, że w danych wskazaniach, stosunek korzyści 

do ryzyka stosowania jest akceptowalny. Jednak w praktyce klinicznej często zasadne 
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jest stosowanie produktów leczniczych poza wskazaniami, np. gdy aktualizacja 

charakterystyk nie nadąża za najnowszymi badaniami bądź gdy produkt ma poparte 

praktyką działanie w danym schorzeniu. W tym celu została w ustawie refundacyjnej 

stworzona opisana procedura off-label, w której Minister opierając się na opiniach Rady 

Przejrzystości i Konsultanta wyraża zgodę na finansowanie terapii niezgodnej z ChPL.

Opinie, o których mowa powyżej są wydawane w odniesieniu do substancji czynnej 

w określonym wskazaniu i są ważne przez okres 3 lat.

W styczniu 2020 r. wygasły opinie konsultantów oraz Rady Przejrzystości dla substancji 

mesalazinum we wskazaniach mikroskopowe zapalenie jelit, choroba uchyłkowa jelit. 

W związku z tym Minister Zdrowia zwrócił się do Konsultantów Krajowych w dziedzinie 

gastroenterologii oraz gastroenterologii dziecięcej o wydanie ponownej opinii w zakresie 

kontynuowania refundacji mesalazyny w w/w wskazaniach. Jednocześnie swoją opinię 

przygotowała Rada Przejrzystości.

Decyzja refundacyjna, zgodnie z zapisami art. 11 ustawy refundacyjnej wydawana jest 

na 2 lub 3 lata. Dla większości produktów zawierających mesalazynę wydane z urzędu 

decyzje o objęciu refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych wygasały z dniem 

29 lutego b.r.

Z uwagi na fakt, iż Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii negatywnie 

zaopiniował stosowanie substancji mesalazinum we wskazaniu mikroskopowe zapalenie 

jelit,  w chorobie uchyłkowej jelit zalecił stosowanie jedynie w wybranych przypadkach 

oraz uwzględniając opinię nr 402/2019, w której Rada Przejrzystości uznała 

za niezasadną kontynuację refundacji mesalazyny we wskazaniach: mikroskopowe 

zapalenie jelit i choroba uchyłkowa jelit, Minister Zdrowia nie przedłużył refundacji 

off-label dla w/w substancji w obu wskazaniach. Należy jednak podkreślić, że wszystkie 

te produkty nadal objęte są refundację w zarejestrowanych wskazaniach, tj. choroba 

Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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