
Pan

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, 

uprzejmie informuję, iż do mojej wiadomości wpłyną apel czterech organizacji 
pozarządowych1 skierowany do Pana w sprawie zniesienie ograniczeń administracyjnych w 
programach lekowych w chorobie Leśniowskiego-Crohna i we wrzodziejącym zapaleniu jelita 
grubego.

Wnioskodawcy w apelu podkreślają, że obecne założenia programów lekowych powodują 
przerwanie terapii jedynie ze względów ograniczeń administracyjnych, nie zaś z ze względów 
medycznych. Pacjenci odnoszący korzyści zdrowotne wynikające z prowadzenia leczenia w 
programie lekowym zostają pozbawieni skutecznej terapii przez co odczuwają negatywne 
skutki zdrowotne. Organizacje postulują zmianę w programach lekowych polegającą na 
usunięciu administracyjnych ograniczeń czasowych programu tak aby decyzję o zakończeniu 
leczenia, podejmowali lekarze specjaliści w oparciu stan zdrowia pacjenta i efektywność 
terapii.

W tym zakresie wystąpiłem do Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
(AOTMiT) w celu pozyskania informacji czy problem zmiany założeń czasowych terapii 
pacjentów w ramach programów lekowych w chorobie Leśniowskiego-Crohna i we 
wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego były przedmiotem analiz. W odpowiedzi2 AOTMiT 
zostało wskazane, że „zmiany dotyczące zniesienia określonej maksymalnej długości czasu 
leczenia uznano za zasadne zarówno w Stanowiskach Rady Przejrzystości, jak i w 

1 Apel z dnia 28 października 2020 r. podpisany przez Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego ‘’Apetyt Na 
Życie”, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, Stowarzyszenie Osób z Nieswoistymi 
Zapaleniami Jelita „ŁÓDZCY ZAPALEŃCY”; Fundacja EuropaColon Polska. 
2 Odpowiedź z dnia 11 lutego 2021 r. znak: BP.0710.33.2020.AZ. 
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Rekomendacjach Prezesa Agencji dotyczących ww. produktów leczniczych. W rekomendacji 
Prezesa Agencji dotyczącej oceny leku Entyvio w ramach programu lekowego „Leczenie 
choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-10 K50)” w uwagach do zapisu programu lekowego 
wskazano ponadto, iż należy rozważyć zmianę programu lekowego B.32 w taki sposób, aby 
wszystkie stosowane w nim leki mogły być stosowane do momentu stwierdzenia braku 
odpowiedzi na leczenie. Jednocześnie, mając na uwadze odnalezione rekomendacje kliniczne i 
refundacyjne oraz opinie ekspertów, zasadność finansowania ze środków publicznych ww. 
technologii medycznych uwarunkowano wprowadzeniem do programów lekowych zapisów 
dotyczących wymogu powiązania możliwości kontynuacji terapii z wykazaniem odnoszenia 
przez pacjenta korzyści klinicznych nie rzadziej niż co 12 miesięcy”. Nadto w piśmie 
podkreślono, że „aktualnie Agencja nie prowadzi innych prac związanych z oceną modyfikacji 
zapisów programów lekowych w zakresie zniesienia ograniczeń administracyjnych dotyczących 
trwania terapii w programach leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego”. 

W tym miejscu należy podkreślić, że prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych wskazuje[1], 
że mają one odpowiadać wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Mając na uwadze 
powyższe, działając na podstawie powszechnie obowiązujących norm prawnych [2] zwracam 
się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w 
programach lekowych w chorobie Leśniowskiego-Crohna i we wrzodziejącym zapaleniu jelita 
grubego, biorą  pod uwagę pilną potrzebę zabezpieczenia pacjentów. 

Z poważaniem

RZECZNIK PRAW PACJENTA
Bartłomiej Chmielowiec

Podstawy prawne
[1] art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta; Dz.U. z 2020 r. poz. 849. 
[2] art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta; Dz.U. z 2020 r. poz. 849. 
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