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Sz. P. Maciej Miłkowski 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 

 
 

 
Szanowny Panie Ministrze, 

 
w imieniu osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita 

grubego pragniemy złożyć na Pańskie ręce najserdeczniejsze podziękowania za zmiany, które 
zostały ostatnio wprowadzone w programach lekowych, i dzięki którym leki biologiczne mogą 
być stosowane tak długo, jak jest to potrzebne choremu. To zmiana, na którą bardzo  
czekaliśmy, i która znacząco poprawia jakość naszego życia.   
 

Jednocześnie chcielibyśmy wskazać, że nadal istotną kwestią z perspektywy chorych jest 
możliwość personalizacji terapii i dostęp do różnych cząsteczek i form podania. Jest to dla nas, 
pacjentów z chorobami przewlekłymi o podłożu autoimmunologicznym bardzo ważne, gdyż           
z powodu NZJ mamy obniżoną odporność i przebywanie w środowisku szpitalnym 
niepotrzebnie naraża nas na ryzyko zachorowania na COVID-19. Ponadto każda hospitalizacja 
wiąże się dla nas z koniecznością zwolnienia się z zajęć w szkole lub pracy, a często także 
dalekimi dojazdami, co obciąża nas dodatkowymi kosztami. Leki biologiczne, które mogą być 
podawane w domu, są dla nas w tej sytuacji  optymalnym rozwiązaniem. Nieswoiste zapalenie 
jelit i jego objawy destabilizują nam życie osobiste i zawodowe. Chcielibyśmy korzystać ze 
zdobyczy nowoczesnej medycyny, która daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa i umożliwia 
lepsze codzienne funkcjonowanie. 
 

Szerszy wachlarz leków oraz ich form podania pozwala na dostosowanie leczenia do 
indywidualnych potrzeb pacjenta, jego stanu klinicznego oraz uwarunkowań życiowych, co 
podkreśla wielu klinicystów. Wyraźne stanowisko w tej kwestii przedstawili podczas konferencji 
„Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022”, prof. Jarosław Reguła - konsultant krajowy ds. 
gastroenterologii oraz prof. Grażyna Rydzewska z Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. 
Eksperci podkreślali, jak ważna w leczeniu pacjentów z NZJ jest indywidualizacja terapii                      
i możliwość wyboru rodzaju i formy podania leku, tak by dostosować ją do konkretnego 
chorego. W dobie Covid-19 szczególnie istotna jest możliwość zwiększenia wyboru form 
podskórnych leczenia. Dlatego prosimy o zapewnienie nam - pacjentom z NZJ takiej możliwości. 
Chcemy być bezpieczni, zwłaszcza  teraz, kiedy piąta fala pandemii rośnie w siłę.  



 
 
Przy okazji pragniemy przypomnieć, że wciąż aktualny jest postulat obniżenia kryteriów 

dostępu do terapii biologicznej w ramach programów lekowych, który artykułujemy od lat             
w imieniu chorych na NZJ. 
 

Wierzymy, że Pan Minister zrozumie nasze stanowisko i przychyli się do wprowadzenia 
kolejnych oczekiwanych przez środowisko  pacjentów i lekarzy zmian, które dadzą nam szansę 
na dalszą poprawę jakości i bezpieczeństwa naszego życia.  
 

Liczymy na dalszy dialog i pozostajemy do dyspozycji Pana Ministra  

 

 
Z wyrazami szacunku, 
 
Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego ‘’Apetyt Na Życie’ 
Prezes Marek Lichota 
 
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” 
z up. Sekretarz Zarządu Głównego - Magdalena Sajak-Szczerba, 
 
Stowarzyszenie Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „ŁÓDZCY ZAPALEŃCY”  
Wiceprezes Justyna Dziomdziora 
 
Fundacja EuropaColon Polska 
Prezes Iga Rawicka 
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