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W związku z konsultacjami społecznymi, dotyczących prac nad „Projektem 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych 
wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową 
odpłatnością”, zwróciliśmy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym braku uwzględnienia 
produktu leczniczego Renagel (sevelamer) w wykazie leków refundowanych, który ma 
obowiązywać od dnia 16 września 2011 r.

Pismo zostało skierowane do Ministra Zdrowia, Pani Ewy Kopacz oraz do 
Podsekretarza Stanu, Pana Adama Fronczaka i Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej  
i Farmacji, Pana Artura Fałka, oraz wysłane na adres „wykazy-uwagi@mz.gov.pl” 

Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na powyższe pismo. W związku z tym 
nasuwa się pytanie czy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, reprezentujące 
pacjentów cierpiących z powodu przewlekłej niewydolności nerek, jest na tyle nieistotnym 
partnerem dla Ministerstwa Zdrowia, że nie wymaga uwagi ze strony Ministerstwa? 

Jako Stowarzyszenie, wnikliwie obserwujemy działania Resortu Zdrowia, dotyczące 
umożliwienia pacjentom dializowanym dostępu do optymalnego leczenia, które będzie 
przynosiło korzyści i nie będzie prowadziło do pogarszania się stanu zdrowia pacjentów 
dializowanych i ich warunków życiowych. Wiele w tej sprawie udało już się osiągnąć, jednak 
nadal pozostaje nierozwiązana kwestia wpisania przewlekłej niewydolności nerek, na listę  
chorób przewlekłych lub też refundacja leku Renagel w leczeniu hiperfosfatemii u pacjentów 
leczonych dializami.

Udało nam się uzyskać wsparcie zarówno środowiska medycznego, jak również 
polityków Platformy Obywatelskiej, Pana Posła Prof. Stefana Niesiołowskiego, czy też Pana 
Posła Dr Czesława Hoca z PIS, którzy bez względu na reprezentowaną opcję polityczną 
zaangażowali się w sprawę pacjentów dializowanych. 

W przekazanej Stowarzyszeniu, interpelacji poselskiej, Pan doktor Czesław Hoc 
podkreślał, jak ważną jest kwestia właściwego leczenia hiperfosfatemii i dostępu do 
niewapniowych leków wiążących fosfor u pacjentów dializowanych. Brak takiego leczenia,  
 
 
krótko mówiąc skutkuje trwałym uszkodzeniem naczyń i serca, i jest najczęstszą przyczyną 
zgonu wśród pacjentów dializowanych!  

 Przyjęliśmy z wielkim optymizmem informację przekazaną nam przez Pana Posła 
Hoca, dotyczącą odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na jego interpelację, która podkreślała, 



jak ważną kwestią dla Ministerstwa jest przewlekła niewydolność nerek i dobro pacjentów 
dializowanych, oraz fakt przekazania do Agencji Oceny Technologii Medycznych, zlecenia 
niezwłocznie przygotowania rekomendacji dotyczącej programu zdrowotnego dla leku 
Renagel.

Radość nasza jednak przygasła, kiedy ukazał się „Projekt rozporządzenia Ministra 
Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
programów zdrowotnych”, który nie obejmuje leczenia hiperfosfatemii u pacjentów 
dializowanych lekiem Renagel.

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące umieszczenia leku 
Renagel, na liście leków refundowanych, oraz braku leczenia hiperfosfatemii lekiem Renagel 
w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, ponownie 
zadajemy pytanie, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza rozwiązać kwestię leczenia 
hiperfosfatemii lekiem Renagel i w jakim czasie polscy pacjenci będą mieli zagwarantowany 
dostęp do tego leczenia, na równi z innymi pacjentami w Unii Europejskiej, gdzie od lat jest 
to standardem postępowania.
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