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Pani

Irena Rej

Prezes Zarządu

Izby Gospo dar czej,,FARMACJA POLSKA"

Szanowna Pani Prezes,

W nlłiązb z pismem, z dnia 13.05.202I r. l.dz.836-202l, doĘczącym ratunkowego

dostępu do technologii lekowych (RDTL), proszę przyjąć poniższe informacje.

Na wstępie zaznaczyó należy, ze regulacje dotyczące RDTL zawarto w art. 47d - 47i

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2020 t. poz. 1398), zwanej dalej ,,ustawą o świadczeniach", w

brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 pażdziemika 2020 r. o FundusnlMedycznym (Dz. U. z

2020 r. poz.1875), zwaną dalej ,,ustawą o FunduszuMedycznym". Uwzględniając, żejednym

z celów Funduszu Medycznego jest finansowanie lęków dla indywidualnych pacjentów w

ramach RDTL, wprowadzone ustawą zmiany uprościły i skrociły dotychczasowe procedury a

takżę umozliwiły szybkie zastosowanie danej technologii lekowej przez właściwego

świadczeniodawcę, d. podmiot określony w przepisach art. 951 ust. 2 pkt 3-6 ustawy

o świadczeniach.

Mając na uwadze, że wprowadzone ustawą o Funduszu Medycznym zmiany

w szczególności uprościły stosowanie procedury RDTL, obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia

nie planuje przeprowadzania szkoleń dla świadczeniodawców w związku z udzielanięm

świadczeń w zakresie RDTL.

Podkreślić naleĘ, ze na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został zamieszczony

Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 04.02.ż02I r. w sprawie nowych zasad funkcjonowania

procedury RDTL (htęs://www.gov.pllweblzdrowtelkomunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-

nowych-zasad-funkcjonowania-procedury-ratunkowego-dostepu-do-technologii-lekowych),

Ponadto, w BiuleĘnie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia

(https://www.nfz,gov.pVzarzadzenia-ptezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-

56202ldsoz,7334.html) opublikowano zatządzenie Nr 56|202I|DSOZ Prezesa NFZ z dnia

lzba Gosporlarcza
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3I.03,202I r. w sprawie szczegółorych warunków umów w systemie podstawowego

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowofirej, zawierające aktualnie obowiązujące

regulacje doĘczące zasad realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń

zzaWesaRDTL.

W odniesieniu do wniosku o podział cąłości kwoty środków przeznaczonych

na RDTL pomiędzy świądczeniodawców, zaznaczyć należy, że na podstawie przepisów art. 47i

ust. 1 w zl{. z art.47d ustawy o świadczeniach koszt leku, pokrywany jest przezFundusz

w wysokoŚci wynikającej z rachunku lub faktury dokumentuj ącej zalr:try leku. Narodowy

Fundusz Zdrowia finansuje nowy zakręs doĘczący RDTL we wszystkich umowachwyłącznie

do kwoty stanowiącej 30ń ogóŁa środków przęznaczonych w umowach o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej na finansowanie leków, środków spoźry,vczych specjalnego ptzeznaczenia

zywieniowego objętych programami lekowymi oraz leków stosowanych w chemioterapii w

skali kraju.

Dodatkowo informuję, że w ptzypadku rozpoczęcia przez świadczeniobiorcę terapii

w ramach procedury RDTL lekiem, który następnie zostaje umieszczony na wykazie leków

niepodlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL, możliwość kontynuacjileczenia

Świadczeniobiorcy zostaje zachowana pod warunkiem odnoszęnia przez niego ewidentnej

korzyści klinicznej z dotychczas prowadzonego leczenia. Zamiat kontynuacji lęczęnia

świadczeniobiorcy powinien zostać zgŁoszony do właściwego oddziału wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z obowtąntjącymi przepisami.

Zpoważaniem,

Anna Miszczak

p.o. Dyrektora Deparlamentu

Deparlament Świadczęń Opieki Zdrowotnej
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