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Katowice, dn. 11 stycznia 2012 r. 

 
 
L. dz. PTA 01/2012 
 
 

       W. Pan 
       Dr n. med. Bartosz Arłukowicz 
       Minister Zdrowia 
       ul. Miodowa 15 
       00-952 Warszawa 
 
 

Szanowny Panie Ministrze, 
 
Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację, jako lekarze specjaliści zajmujący się w codziennej 

praktyce leczeniem astmy, o bardzo korzystnej dla chorych dostępności finansowej preparatów 

wziewnych stanowiących skojarzenie steroidu i długodziałającego β2-mimetyku. 

Jednocześnie niepokoi nas sytuacja, że z powodu ograniczeo refundacyjnych niektóre cząsteczki 

steroidów (należy do nich propionian flutikazonu) stosowane w monoterapii stały się małodostępne 

dla wielu chorych, których astma wymaga ich stosowania. Jak wynika z wytycznych GINA  

i doświadczeo praktycznych chorzy otrzymujący określony rodzaj steroidu zapewniający dobrą 

kontrolę choroby nie powinni zmieniad rodzaju leku. 

Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o uwzględnienie niniejszej opinii, kierując szczególną uwagę na 

sytuację refundacyjną u dzieci chorych na astmę. 

Stanowisko w tej sprawie szczegółowo przedstawia poniższa opinia Sekcji Pediatrycznej Polskiego 

Towarzystwa Alergologicznego przedstawiona w załączeniu. 

 

Z wyrazami szacunku i poważania, 

prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Rogala 
Prezydent 
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 
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Lublin, dn.  11 stycznia 2012 r. 

 

 

 

       W. Pan 
       Dr n. med. Bartosz Arłukowicz 
       Minister Zdrowia 
       ul. Miodowa 15 
       00-952 Warszawa 
 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r., opublikowanej  

23 grudnia 2011 r. i załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. i z dnia  

31 grudnia 2011 r. obejmującego wykaz leków refundowanych, uprzejmie informujemy, iż: 

1. Nowa lista leków refundowanych w znacznym stopniu zwiększa koszty leczenia dzieci 

chorych na astmę ponoszone przez pacjenta (w porównaniu do cen na liście sprzed  

23 grudnia 2011 r. i w porównaniu do chorych dorosłych z tym schorzeniem). 

2. Problem dotyczy szczególnie dzieci w wieku 0-5 lat chorych na astmę, a jest ich szacunkowo 

w Polsce ok. 200 000. 

Najważniejsze nieprawidłowości (z punktu widzenia dzieci chorych na astmę), zwiększające istotnie 

udział chorego w finansowaniu najważniejszych leków przeciwastmatycznych wymagające 

wyjaśnienia i szybkich zmian na korzyśd chorych, to: 

1. Duży wzrost kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci chorych na astmę leczonych 

dotychczas preparatem Flixotide z inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem (dawki 50, 125  

i 250 mcg). Jest to jeden z najczęściej stosowanych leków w terapii astmy, a jedyny  

w tej formie inhalacyjnej zarejestrowany już powyżej 1 roku życia (dla dzieci w wieku 1-6 lat). 

Ten sposób inhalowania leku gwarantuje wysoką skutecznośd terapii i jest aktualnie 

rekomendowany przez wszystkie konsensusy oraz zalecenia światowe i polskie jako pierwszy 

wybór u dzieci poniżej 6 roku życia. Tymczasem aktualna lista leków refundowanych 

preferuje cenowo (cena dla chorego 3,2 zł/opakowanie) preparat Pulmicort roztwór do 

nebulizacji, który jest jedynie lekiem alternatywnym wobec wszystkich preparatów 

glikokortykosteroidowych  inhalowanych z inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem.  

W przypadku preparatów Flixotide - inhalator ciśnieniowy z dozownikiem cena dla pacjenta 

przed 1 stycznia 2012 r. wynosiła 3,2-6,4 zł/opakowanie (w zależności od dawki), a obecnie 
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pomimo ryczałtu jest to 27,8-66,1 zł/opakowanie. Zatem wzrost kosztów ponoszonych przez 

chorego wynosi od 358% za Flixotide 50 mcg aerozol do inhalacji do 1878% za Flixotide 500 

mcg proszek do inhalacji, pomimo, iż ceny detaliczne omawianych preparatów zmniejszyły 

się w stosunku do roku 2011 o 3,4 zł do 24,3 zł za opakowanie. Okazało się też, iż Flixotide 

arerozol do inhalacji w dawce 50 mcg – zalecany u dzieci w pierwszych latach życia kosztuje 

chorego więcej, niż Flixotide aerozol do inhalacji w dawce 125 mcg stosowany u dzieci 

starszych i dorosłych. A zatem większe obciążenie finansowe dotyka znowu najmłodsze dzieci 

chore na astmę. 

2. Preparat Symbicort Turbuhaler 160+4,5 mcg/dawkę inhalacyjną – często stosowanych  

u dzieci w wieku 6-18 lat chorych na astmę kosztuje dla chorego znacznie więcej (29 zł), niż 

preparat Symbicort Turbuhaler 320+9,0 mcg/dawkę inhalacyjną (5,4 zł) stosowany 

praktycznie tylko u dorosłych. Podobna sytuacja dotyczy preparatu Alvesco 80 mcg aerozol 

inhalacyjny poj. 80 mcg (przeznaczony dla dzieci), który kosztuje dla chorego 59 zł, podczas 

gdy ten sam preparat, ale w dawce 160 mcg (stosowany u starszych dzieci i dorosłych) 

kosztuje jedynie ok. 13 zł. Takich przykładów niekorzystnych rozstrzygnięd finansowych na 

rzecz małych dzieci vs dorośli jest znacznie więcej (Seretide 125 vs Seretide 250 aerozol, 

Seretide Dysk 100 vs Seretide Dysk 250 czy Seretide Dysk 500). 

3. Preparat Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę zarejestrowany dla dzieci od  

6 roku życia kosztuje dla chorego 4 razy więcej niż preparat ten, ale w dawce 9,0 mcg/dawkę 

zarejestrowany i stosowany głównie u dorosłych. Podobna sytuacja dotyczy innego, bardzo 

często stosowanego leku w astmie - preparatu Serevent w obu formach inhalacyjnych, który 

w zakresie wieku 4 do 6 lat jest jedynym zarejestrowanym długodziałającym β2-mimetykiem 

wziewnym.  

4. Brak na liście jedynego leku przeciwzapalnego stosowanego u dzieci z astmą od 6 miesiąca 

życia Singulair 4 mg granulat. Na nowej liście nie ma żadnego leku zastępującego ten 

preparat dla dzieci chorych na astmę w wieku od 6 miesięcy do 2 lat.  

Ufamy, że przygotowywane obecnie rozwiązania systemowe w refundacji leków usuną powyższe 

nieprawidłowości, co pozwoli na efektywniejsze leczenie naszych najmłodszych chorych na astmę. 

Korzyści z tych rozwiązao odniesie bowiem nie tylko system służby zdrowia, ale przede wszystkim 

sami chorzy. 

 
      Z wyrazami poważania,  
 

prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk  
Przewodniczący Sekcji Pediatrycznej  

      Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 


