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Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na wiadomość elektroniczną z 19 kwietnia 2021 r. przekazaną w toku 

uwag do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych obowiązującego od 1 maja 2021 r., dotyczącą refundacji produktu 

Cortiment MMX we wskazaniu mikroskopowe zapalenie jelit, Minister Zdrowia prosi 

o przyjęcie poniższych informacji.

Dla produktu Cortiment MMX podmiot odpowiedzialny, firma Ferring, zmieniła zapisy 

Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) poprzez dorejestrowanie wskazania: 

indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego.

W związku z powyższym, 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 2021 r., poz. 523), zwanej dalej „ustawą 

refundacyjną” od 1 maja 2021 r. nie mogła zostać kontynuowana wydawana z urzędu 

decyzja administracyjna o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie 

wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych 

niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, gdyż wskazanie „mikroskopowe 

zapalenie jelit” przestało spełniać wymagane art. 40 ustawy refundacyjnej kryterium 

odmienności od wskazań określonych w ChPL. Zgodnie z rozstrzygnięciem Ministra 

Zdrowia decyzja w tym wskazaniu na ponowny okres refundacyjny nie została wydana.
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Jednocześnie należy zauważyć, że przed Ministrem Zdrowia toczy się postępowanie o 

objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla produktu Cortiment MMX,

 we wskazaniu „indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem 

jelita grubego”. Aktualnie wniosek jest oceniany przez Agencję Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji. Niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji Prezesa wniosek 

będzie przekazany Komisji Ekonomicznej celem przeprowadzenia negocjacji. Bazując 

na kryteriach ujętych w art. 12 ustawy o refundacji (w tym m.in. na rekomendacji Prezesa 

AOTMiT i stanowisku KE) Minister Zdrowia podejmuje decyzję o objęciu bądź odmowie 

objęcia refundacją leku w danym wskazaniu.

Do czasu zakończenia postępowania o objęcie refundacją (termin zakończenia 

postępowania mija 9 lipca 2021 r.) nie można określić czy produkt Cortiment będzie 

refundowany dla pacjentów z mikroskopowym zapaleniem jelit. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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