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Katowice 2011-12-29

Minister Zdrowia RP
Dr Bartosz Arłukowicz
ul. Miodowa 15
Warszawa
Dotyczy: prośba o obniżenie ceny za rywastygminę w plastrach od 1 stycznia 2012 dla
chorych na chorobę Alzheimera.
Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie skupia pacjentów, opiekunów i osoby zainteresowane
niesieniem pomocy chorym z chorobą Alzheimera i ich opiekunom z terenu Górnego Śląska. Choroba
Alzheimera dotyka ludzi w wieku podeszłym, którzy utracili zdolność prawidłowego funkcjonowania
w codziennym życiu. Odpowiedzialność za chorego i jego leczenie spada na jego opiekunów
(małżonek, dzieci).
Z wielkim niepokojem przyjęliśmy do wiadomości informację o znacznym podwyższeniu odpłatności
za leki przyjmowane przez naszych Pacjentów. Szczególnie zaniepokojeni jesteśmy wzrostem ceny
rywastygminy w formie plastra, bowiem do tej pory cena za miesięczną kurację wynosiła ok. 50 zł, a
obecnie wzrasta do 270 zł.
Biorąc pod uwagę niskie dochody naszych chorych, wahające się w granicach 800 zł na miesiąc oraz
konieczność przyjmowania również innych leków, podwyżka ta spowoduje, że połowa dochodów
będzie musiała być przeznaczona na zakup leków, co doprowadzi do gwałtownego zubożenia rodzin
opiekujących się chorymi na chorobę Alzheimera.
Rywastygmina w postaci plastrów jest w naszej opinii najbardziej nowoczesnym lekiem dostępnym w
leczeniu tej choroby. Jest ona niezastąpioną terapią u pacjentów, którzy nie tolerują leków doustnych z
powodu działań niepożądanych. Ponadto lek ten stosowany jest raz na dobę, co zmniejsza uciążliwość
opieki nad chorym (większość leków stosowanych jest 2 razy dziennie wymuszając stałą obecność
opiekuna). Rywastygmina w plastrach może być podawana „niezauważalnie” dla chorych, u których
często występują objawy psychopatologiczne powodujące czynny sprzeciw wobec stosowania
jakichkolwiek leków w postaci tabletek.
Brak dostępności do rywastygminy w plastrach spowoduje w tej grupie chorych, przyspieszenie
nieodwracalnego postępu choroby i wygeneruje dodatkowe koszty społeczne.
W imieniu swoim i naszych Podopiecznych zwracamy się do Pana Ministra o utrzymanie
dotychczasowej ceny rywastygminy w plastrach, dzięki czemu przywrócona będzie jej dostępność dla
wszystkich chorych wymagających tego leczenia.
Liczymy na zrozumienie naszej prośby.

