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Pan

Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta 

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo w sprawie apelu czterech organizacji pozarządowych w sprawie 

zniesienia ograniczeń administracyjnych w programach lekowych w chorobie 

Leśniowskiego Crohna i we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych informacji.

Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych zwana dalej „ustawą o refundacji”. 

W kwestii refundacji leków stosowanych w leczeniu chorób zapalnych jelit dzieci i dorośli 

z rozpoznaniem choroby Leśniowskiego Crohna mogą być leczeni w ramach programu 

lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego Crohna (chLC) (ICD 10 K 50)”, załącznik 

B.32, w ramach którego finansowana jest terapia z użyciem leków biologicznych, 

tj. infliksymabu, adalimumabu, wedolizumabu oraz ustekinumabu. 

Natomiast w ramach programu lekowego B.55 („Leczenie pacjentów z wrzodziejącym 

zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”) refundowane są produkty lecznicze 

zawierające infliksymab, wedolizumab, a także tofacytynib w postaci tabletek. 

Aktualnie eksperci kliniczni złożyli projekt programu lekowego obejmujący 

przedstawione w piśmie zmiany, który zostanie teraz poddany opiniowaniu 

wewnętrznemu w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji. Po zakończeniu tego 

etapu nowa treść programu lekowego zostanie przesłana do Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji celem jego dokładnej analizy oraz wydania opinii. 

W tym miejscu pragnę dodać, że Minister Zdrowia dostrzega problem zmiany treści 

programu lekowego i traktuje sprawę priorytetowo.
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Pragnę zapewnić, iż Ministerstwo Zdrowia podejmuje wszelkie możliwe działania mające 

na celu zwiększenie dostępu pacjentom do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii 

w ramach dostępnych środków publicznych. Realizując politykę zdrowotną państwa 

Minister Zdrowia kieruje się zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych 

(EBM) oraz oceny technologii medycznych (HTA), co zapewnia przejrzystość 

i racjonalność podejmowanych decyzji o alokacji środków publicznych. Należy 

zaznaczyć, iż środki finansowe przeznaczone na refundację są ograniczone, zatem 

istotne jest racjonalne wprowadzanie na wykazy kolejnych produktów leczniczych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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