
 

 

Warszawa, 16 czerwca 2021 r. 

 

Pan Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu  

Ministerstwo Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Docierają do nas informacje, że w projekcie z obwieszczenia ws. wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obwiązującego  

od 1 lipca 2021 r. znalazł się Cortiment MMX (budesonid) dla pacjentów z mikroskopowym zapaleniem 

jelita grubego (MZJG), z odpłatnością 30 %.  Informacja ta wywołała olbrzymie wzburzenie środowiska 

pacjentów z MZJG, którzy po raz kolejny czują, że ich zdrowie nie jest dla naszych władz istotne. Jako 

organizacja reprezentująca chorych jesteśmy zdumieni, że nasze, wielokrotnie przywoływane argumenty 

na rzecz całkowitej refundacji Cortimentu MMX nie zostały przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia. 

Jak już podnosiliśmy, Cortiment MMX to steryd o działaniu miejscowym, należący 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.  

Do końca kwietnia br. lek ten był sprzedawany pacjentom w aptekach za odpłatnością ryczałtową,  

w cenie 3,20 zł za opakowanie. Podniesienie odpłatności do 30% oznacza, że jego cena dla chorych 

wzrośnie do 121,43 zł. Dla wielu pacjentów i ich bliskich to bulwersująca wiadomość, a cena za lek jest 

kwotą nie do udźwignięcia. Zwłaszcza, że mikroskopowe zapalenie jelita grubego coraz częściej dotyka 

osoby starsze, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura. Oznacza to, że wielu 

chorych zrezygnuje z zakupu leku, na który nie będzie ich stać, pogarszając tym samym swój stan zdrowia 

i zwiększając ryzyko znacznie bardziej kosztownej dla państwa hospitalizacji. 

Panie Ministrze, liczymy na to, że Ministerstwo Zdrowia ponownie rozważy swoją decyzję, nie tylko biorąc 

pod uwagę dramat chorych, ale także ekonomiczny rachunek zysków i strat związanych  

z pozbawieniem w praktyce pacjentów z MZJG dostępu do podstawowego leczenia. 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Agnieszka Gołębiewska 

Prezes ZG Towarzystwa „J-elita” 

 

 


