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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Od 1 maja 2017 r. zaczęła obowiązywać zmieniona lista leków refundowanych. Zmiany dotyczące
odpłatności za leki przez pacjenta objęły m.in. preparaty immunosupresyjne. Podwyżki cen tych leków
sięgają od kilkudziesięciu do kilku tysięcy procent.
Taki poziom podwyżek jest nie do przyjęcia. Osoby po transplantacjach muszą przyjmować leki
immunosupresyjne do końca życia swego lub życia narządu. Bardzo często dotyczy to osób, które cierpią
jeszcze na inne choroby, i osób, które są niezdolne do pracy; wiele z nich wymaga stałej opieki. Koszty
leków podtrzymujących funkcjonowanie narządów wzrosną dla nich z kilkudziesięciu do kilkuset, do
1 tysiąca zł miesięcznie albo i więcej. Taki poziom podwyżek w wielu przypadkach skazuje osoby, które
przeszły operacje przeszczepienia narządu i wymagają ustawicznego leczenia, na zaniechanie tego leczenia, a
w konsekwencji – na śmierć. Jest to porażka idei transplantacji, w której operacja przeszczepu jest jedynie
początkiem leczenia, a nie wyleczeniem. W większości krajów Unii Europejskiej zakupy leków
immunosupresyjnych są w całości lub w bardzo dużym stopniu pokrywane przez państwo.
W Polsce żyje około 15 tysięcy osób z przeszczepionym narządem. W imieniu tych osób apelujemy
o przywrócenie poprzednich cen leków immunosupresyjnych lub objęcie leków podtrzymujących
funkcjonowanie narządów po przeszczepach pełną refundacją.
Prosimy też o informacje, na jakich przesłankach oparto zmianę listy leków refundowanych, która
doprowadziła do tak drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia. Czy Pan Minister bierze pod
uwagę, że decyzja ograniczająca refundację w przypadku leków immunosupresyjnych dla wielu chorych
oznacza zamknięcie możliwości podtrzymania funkcjonowania narządu po przeszczepie, co może skutkować
utratą życia przez tych chorych?
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