Warszawa, 30 lipca 2020 r.

Pan
Sebastian Skuza,
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Szanowny Panie Ministrze;
W imieniu całego sektora farmaceutycznego, jako ogranizacje branżowe: Polski Związek
Pracodawców Przemysłu Farmaceutyczego - Krajowi Produceni Leków, Związek
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Izba Gospodarcza
„FARMACJA POLSKA” prosimy o wprowadzenie zmian do projektu rozporządzenia
Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o korektę w
pozycji Bn na str. 8 załącznika Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na
rok … .
W załaczniku wprowadzono zmianę zakresu definicji Całkowitego Budżetu na Refundację
(CBR) (załącznik Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok strona 8
pozycja Bn) definiującą go jako B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7.
Dodanie nowych pozycji tj. programu leki 75+, RDTL i bezpłatnych leków dla kobiet w
ciąży oznacza uszczuplenie wydatków na dotychczas refundowane leki o około 1 mld zł.
Przełoży się to na ograniczenie dostępności tych leków – zarówno generycznych, jak i
innowacyjnych dla Polaków.
Dotychczas wydatki te nie wchodziły w zakres Całkowitego Budżetu na Refundację (CBR), a
z przepisów art. 43a i 43b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych jasno wynika, że są one finansowane z budżetu państwa, a nie ujmowane w
budżecie NFZ. Także legalna definicja Całkowitego Budżetu na Refudnację (art. 2 pkt 3
Ustawy o refundacji) precyzuje, że chodzi o środki na refundację w rozumieniu i w procedurach
ustawy o refundacji, a nie na wsparcie określonych grup (75+, kobiety ciężarne) z budżetu
państwa, jak stanowią art. 43a i art. 43b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Nie możemy również pominąć faktu, że takie działanie jest sprzeczne z dotychczasowymi
stanowiskami przedstawicieli Ministra Zdrowia, vide: „Środki na leki 75+ będą przekazane
z budżetu nie co miesiąc jak dotychczas, tylko jednorazowo na cały 2020 rok i nie wchodzą one
do CBR. Ta zmiana jest dobra - tłumaczy wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.”1.
Pozostawienie tych pozycji poza Całkowitym Budżetem na Refundację, jak było do tej
pory, zapewni Narodowemu Funduszowi Zdrowia możliwość utrzymania dla Polaków
dostępu do leków dotychczas refundowanych oraz wprowadzenia nowych metod
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terapeutycznych, które często ratują ich zdrowie i życie. Może też pozwolić na
zmniejszenie dopłat pacjentów do zakupu leków refundowanych w aptekach.
Zmiana zakresu CBR - nieprawidłowo określana jako techniczna – w istocie jest poważną
zmianą strukturalną, łączącą dwa źródła finansowania, która w efekcie zmniejsza środki
przeznaczane dotychczas na leczenie polskich pacjentów.
Należy także dodać, że uszczuplenie wydatków na leki będzie miało istotny wpływ na osiągane
przez polskie społeczeństwo efekty zdrowotne, co będzie miało negatywne przełożenie na
cały system ochrony zdrowia (dodatkowe koszty związane m.in. z leczeniem powikłań czy
dodatkowych hospitalizacji), a także na krajową gospodarkę. Jest to szczególnie istotne w
sytuacji przewidywanej recesji, będącej skutkiem pandemii Covid19.
Konkludując, prosimy o zmianę i usunięcie z Całkowitego Budżetu na Refudancję pozycji,
które zostały tam – wbrew interesowi Polaków - wpisane, tj. szczególnie leków dla osób
75+ (art. 43a ustawy o świadczeniach) i leków dla kobiet w ciąży (art. 43b ustawy o
świadczeniach) i pozostawienie tych kategorii wydatków, jako finansowanych niezależnie
od Narodowego Funduszu Zdrowia tj. z budżetu państwa. Tylko taka konstrukcja
pozwala na zachowanie niepogorszonego dostępu do leków dla pacjentów.
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Do wiadomości:
1) Pani Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
2) Pan Łukasz Schreiber Minister-członek Rady Ministrów,
3) Pan prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia;
4) Pan Tomasz Latos, Poseł, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
5) Pan Adam Niedzielski, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
6) Pan Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

