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Warszawa, dn. 20.03.2013r. 

Bartosz Arłukowicz 

Ministerstwo Zdrowia 

Ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu Federacji Pacjentów Chorych na Astmę i POChP zwracam się z prośbą o 
uporządkowanie sytuacji dostępu pacjentów do leków złożonych stosowanych w leczeniu astmy i 
POCHP.  

Lista refundacyjna obowiązująca od 1 marca 2013 r. wprowadziła 2 nowe leki stosowane w 
leczeniu wspomnianych chorób: Salmex, Asaris. Wydawałoby się, że sytuacja taka powinna przynosić 
wiele korzyści pacjentom, niestety tak nie jest. Wprowadzenie na rynek nowych leków, które powinny 
być dostępne za 3,20 zł spowodowało, że wzrosły istotnie dopłaty pacjentów do innych, stosowanych 
dotychczas leków. Problem polega na tym, że pacjenci informują nas o stałym braku nowych leków  w 
aptekach. Dla chorego z ciężką postacią Astmy lub POCHP dopłata 40 złotych do leczenia to znaczny 
wzrost wydatków. Na wizytę u lekarza, który może wypisać nową receptę na lek złożony dostępny w 
aptece, pacjent musi długo czekać. W konsekwencji pacjent wykupuje w aptece jeden z leków 
oryginalnych, których cena wzrosła właśnie z powodu wprowadzenia na listę 2 nowych leków, nowych 
leków, których nie ma w aptekach i hurtowniach (jak donoszą sami pacjenci i liczne media).  

Jako przewodniczący Federacji osobiście skontaktowałem się z firmą Celon i otrzymałem 
zapewnienie że w 1 tygodniu marca leki będą dostępne w aptekach i taką informacje podałem chorym. 
Co więcej wersje demonstracyjne dla chorych miały być przesłane na adres Federacji do 15.03.2013 roku 
aby włączyć informacje o nowych lekach do szkoleń, które prowadzimy dla chorych z astmą i POCHP. 
Leków nie było w 1,2 i 3 tygodniu. Ponowiłem kontakt z firma Celon Dorota Torchała (tel.512-318-
767)uzyskałem informację że nie ma kłopotów z dostępnością w hurtowni tylko zamówień z aptek brak. 

Ponieważ prowadzę praktykę lekarską w Nowym Dworze Mazowieckim i Legionowie zleciłem 
chorym ww. leki ale pacjenci wrócili z apteki z informacją – brak leku w hurtowni. 

Nie muszę chyba wyjaśniać, iż jest to sytuacja o tyle trudna, że pacjenci przewlekle chorujący na 

astmę albo POCHP muszą swoje leki przyjmować regularnie, aby utrzymać chorobę na stabilnym 

poziomie. Zaistniała sytuacja powoduje bardzo często przerwę w leczeniu dla bardzo wielu pacjentów, 

których nie stać na lek oryginalny, a nie może być on na przykład zamieniony w aptece na tańszy. Nowy 

lek jest na początku trudny w użyciu dla pacjenta, ponieważ różne leki mają zróżnicowane inhalatory i ze 

swojej praktyki – jako lekarz i jednocześnie pacjent wiem, że wcale nie jest prostą rzeczą nauczyć się 

prawidłowo z niego korzystać. Poza tym inaczej się te leki dawkuje, na przykład niektóre mogą być 

podawane w razie duszności i na co dzień, a niektóre nie. Taka zmiana leczenia wprowadza pacjenta 

niejednokrotnie w błąd i w efekcie jego stan zdrowia się pogarsza. 
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W dniu wczorajszym kontaktowałem się telefonicznie z Ministerstwem Zdrowia z osobą 

odpowiedzialną za dostępność leków na polskim rynku (pani Joanna Zebrowska) ale otrzymałem 

informacje, że do MZ nie docierają żadne informacje o braku dostępności do leczenia nowymi lekami na 

astmę i POCHP. To dziwne bo media o tym problemie informują od kilku dni. 

Panie Ministrze, zwracam się do Pana o podjęcie środków zaradczych w zaistniałej sytuacji, by 

pacjenci mieli  nieprzerwany i łatwy dostęp do niezbędnych leków. W czasie spotkania z okazji 

Światowego Dnia Chorego usłyszałem, że problemy chorych z astmę i POCHP są bliskie Ministerstwu 

Zdrowia więc bez zbędnych formalności i z nadzieja na rychłe rozwiązanie problemu kieruje do Pana mój 

list. 

Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący  Federacji 

 

 

Piotr Dąbrowiecki 

 

 

 


