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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michuĺak
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Waľszawa, 27 sierpnia 20l8 roku

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zďrowia
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Praw

r.w e problemów w dostępie do immunosupresyjnych produktów

|eczniczych stosowanych u małoletnich pacjentów po przeszczepach, z uwagi na ich wysoką

cenę - w szczególnoŚci stały wzrost wysokości dopłaty świadczeniobiorcy do pľoduktu

leczniczego Valcyte w postaci pľoszku do sporządzanía roztworu doustnego

(50 mg/ml; EAN 5902768001082) - Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie

kolejnych wyjaśnień w tej sprawie.

Za Valcyte (Valganciclovirum, pľoszek do sporządzania roztworu doustnego,

50 mg/mi. l but. po 12 g.) świadczeniobiorca w lipcu Ż017 r. musiał dopłacić 666,79 zł

(poprzednia dopłata wynosiła 3,20 zł).1ł,/ paŹdziemiku 20l7 r. dopłata do ww. leku wynosiła

juŻ785,98 zł (zatem wtedy wzľosła w poľównaniu do dopłaty zpoprzedniego obwieszczenia

o 83'03 zł). obecnie, w związku Z nowym pľojektem obwieszczenia Ministra Zdrowia

w sprawie wykazu ręfundowanych leków, Środków spoŻywczych specjalnego pÍZęznaczenia

żywieniowego oraz wÍobów medycznych, od l września 2018 ľ. wysokość dopłaty

świadczeniobiorcy kształtuje się na poziomie ďz 910,60 zł - a zatem dopłata ta wzrosła

kolejny raz - o 39,92 zł w porównaniu do wysokości dopłaty określonej w obwieszczeniu

Ministra Zđrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w spľawie wykazu refundowanych leków,

środków spoŻywczych specjalnego pÍzeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

na 1 lipca 2018 r. (tam dopłata okľeślna na poziomie 870' 68 zł).

Jak wynika Z poprzedniej odpowiedzi Ministra Zdrowia w powyższej sprawiel

kształtowanie się ceny ww. pľoduktu \eczniczego związane jest ze sposobem Wznaczania
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podstawy limitu finansowania w obrębie danej gľupy limitowej. Minister Zdrowia w gľudniu

2017 r. zapewnił takŻe, Że ťltma Roche Polska Sp. z o.o. (podmiot odpowiedzialny)

zadeklarowała bezpłatne dostarczanie leku Valcyte w postaci proszku do sporządzania

roztwoľu doustnego do szpitali ľówniez po 1 stycznia 20l8 ľ.

Mając na uwadze povĺyŻsze pľoSZę o ptzekazanie informacji na temat stałego wzľostu

dopłaty świadczeniobioľcy do pľoduktu leczniczego Valcyte w wymienionej wcześniej

postaci farmaceutycznej i działan Ministľa Zdrowia w tej spľawie, a takŻe o ptzekazanie

inťormacji czy wskazana povĺyŻej deklaracja Roche Polska Sp. z o.o. pozostaje aktualna

(eśli tak to do kiedy podmiot odpowiedzialny moŹe bezpłatnie dostarczać ww. lek

do szpitali?).
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