
 

Informacja prasowa, 1 marca 2016 r. 

Komentarz INFARMY do marcowej listy leków refundowanych 

W odpowiedzi na postulaty pacjentów i środowiska medycznego nowa lista leków 

refundowanych przywraca niższą odpłatność pacjentów za oryginalne leki 

immunosupresyjne. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało także o przywróceniu 

programu lekowego w leczeniu mukopolisacharydozy typu VI oraz o rozszerzeniu opcji 

terapeutycznych w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemofilią typu A i B. 

Stosowane w obu przypadkach substancje aktywne to jedyne innowacje objęte 

refundacją od marca.  

Marcowy wykaz leków refundowanych nie przynosi zasadniczych zmian w dostępie pacjentów 

do innowacyjnych terapii. Od 1 marca na liście leków refundowanych pojawiła się tylko jedna 

nowa molekuła – simoctocog alfa. Będzie ona objęta finansowaniem w zakresie programu 

B.15 „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. Decyzja ta stanowi jedynie kolejne 

rozszerzenie istniejących już opcji terapeutycznych. W ramach lecznictwa szpitalnego 

przywrócono także, zamknięty decyzją ze stycznia 2016 roku, program lekowy leczenie 

mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) z wykorzystaniem substancji 

czynnej galsulfase. 

Również w zakresie rynku aptecznego nie pojawiły się żadne znaczące zmiany. Dodano 

46 produktów, z których wszystkie miały już swoje odpowiedniki w wykazie leków 

refundowanych.  

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną od marca jest przywrócenie niższych dopłat pacjentów 

do leków immunosupresyjnych, zawierających substancje czynne valganciclovirum oraz 

tacrolimusum. Skutkiem styczniowej decyzji resortu, dotyczącej wprowadzenia do refundacji 

zamienników, stosowanie obu tych terapii wiązało się z kilkunastokrotnie wyższymi kosztami 

po stronie pacjentów. Marcowa decyzja Ministerstwa o obniżeniu ceny leków oryginalnych, 

jest odpowiedzią na liczne apele pacjentów oraz środowiska medycznego. Umożliwi ona 

dokończenie leczenia z wykorzystaniem dotychczas stosowanej terapii.  

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 28 wiodących firm sektora 

farmaceutycznego działających w Polsce, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki 

innowacyjne. INFARMA jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę 

farmaceutyczną (EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej. 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

 

Ewa Górska-Cal 

Specjalista ds. Komunikacji INFARMA 

Tel. kom.: 603 905 252; e-mail: Ewa.Gorska@infarma.pl 
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