
|ZBA GOSPODARCZA
,,FARMACJA PoLsKA,,

l.dz. ro6r-zozl

dotyczy: projektu usta\Ąy refundaryjnej

Warszawa, dnia 16lipca zozrr.

Pan

MACIEJ MIŁKOWSKI

podsekretarz stanu
w Ministerstwie zdrowia

w pierwszej kolejności chciałabym podziękowaó w imieniu lzby Gospodarczej
,,FARMACJA POLSKA" za możliwośó odbycia spotkania w dniu B lipca br.
W odpowiedzi na zaproszenie do dyskusji proszę o przyjęcia poniższych wyjaśnień.

Na wstępie pragnę wskazaó, iż argumenty pokazujące szkodliwość tej ustawy zaróvrno
dla pacjenta jak i przemysłu farmaceutycznego upoważniają nas do stwierdzenia,
iż należy zapt zestaó p roce dowania tej ustawy.

JednoczeŚnie informuję, że będziemy starali się przekazywaó na ręce Pana Ministra
wszystkie istotne uwagi v,ftaz z wyliczeniami wskazującymi na koniecznośó podjęcia
merytorycznej i rzetelnej dyskusji wwarunkach pełnego pańnerstwa.

PoniŻej przedstawiamy wstępne komentarze do wybranych zagadnień konsultowanego
projektu ustawy refundacyjnej. Pełną ocenę poszczegilnych rozńązań wraz
z uzasadnieniem przekażemy do dnia 3r sierpnia br.

r. WŚród zmian zaproponowanych w Projekcie następujące należy uznaó
za szczególnie szkodliwe dla pacjentów:

' uchylenie art. 14 ust. r pkt z lit b oraz art.7z UR (kwalifikacja do odpłatności
ryczałtowej leków objętych ryczałtem od lat ( również przed wejściem w życie
Ustawy refundacyjnej) ora7" ich odpowiedników będzie skutkowaó istotnym
pogorszeniem sytuacji wielu pacjentów (w przypadku przejŚcia na v,ryŻszą
odpłatnośó);

' wprowadzenie mechanizmu kwalifikowania do programów lekowych
realizowane1o ptzez zespoły koordynacyjne powoływane przez płatnika (NFZ), a
nie lekarzy odpowiadających za |eczenie pacjentów, a dodatkowo brak jest
przepisów reguluj ących procedurę odwoławc zą od decyzj i takiego zespołu;

r w dalszym ciągu brak jest zagwarantowania pewnego i stabilnego finansowania
leków refundowanych - Projekt nie zmienia definicji CBR, czy'i nadal budżet na
refundację ma lĘ/nosió ,,nie więcej niż" t7 proc. sumy środków przeznaczonych na
finansowanie świadczeńw planie finansowym NFZ;
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uchylenie przepisu art. 96a ust. rd pkt z PF przewidującego możliwośó zastrzeżenia
o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu leczniczego
przez zamieszczenie adnotacji "nie zamieniać" lub "NZ" przy pozycji produktu
|eczniczego. Uniemożliwia to lekarzowi, który najlepiej zna pacjenta, prowadzenia
terapii zgodnie z jego najlepszą wiedzą;

. podwyższenie ryczałtu dla pacjentów - z kwo§ g,z zł na kwotę powiązaną
z wysokością minimalnego wynagrodzenia (w zozt - 5,6 zł).

r wprowadzenie maksymalnej kwo§ progu QALY, która może zablokowaó
fi nansowanie części rłysokokosztowych terapii

Skutek: zmniejszenie dostępności

z. Zrniany negaĘwne szczególnie niekorzystne z punktu widzenia branży
farmaceuĘcznej :

. poddanie zrnianom z urzędu wielu decyzji refundacyjnych

uprarłmieniaMZ do zmiany decyzji refundacyjnych bez zgody strony:
(i) aktualizacja odpłatnoŚci (art. 14 ust. tis-);
(ii) tworzenie i zmiany w grupach limitowych w trakcie obowiązyłvania decyzji

(art. 15 ust. 3);
(iii) zmiany w programach lekotych z urzędu (art. L6a,lL ust. 2 pkt 3 i uchylony

art. 3r ust. 10-12);
(iv) zmiana dostępności z Rp na OTC usuwa z refundacji
(v) możliwośó umorzenia postępowania, w ramach którego wydano

rekomendację Prezesa AOTMiT, w przypadku niezakończeniaw ciągu roku
(art. 36a ust. z);

(vi) przyznanie MZ prawa do zmiany decyzji refundacyjnej w trakcie jej
obowiązyrłania, jezeli na podstańe przepisów innych ustaw zmianie ulegną
elementy objęte tą decyzją - projektowany art. 33a

Skutek: brak przewidywalności i pewności doĘczącej procesu
refu ndacyjnego or az trwałości decyzj i refundacyjnych (wpływ zarówno na
pacjentów, jak i prowadzenie biznesu).

Komisja Ekonomiczr.a

Wprowadzono odrzucony i skryrykowany przy okazji prac nad ustawą o Funduszu
Medycznym przepis dotyczący Komisji Ekonomicznej

o wzrost znaczenia komisji Ekonomicznej i marginalizacja pozycji Mz (art. r8a ust. r
i z); przyznanie KE wyłącznego prawa do negocjacji z r,łryrioskodawcą
projektowany art. r8a ust. L) rola Ministra Zdrowia uzupełniająca (pomimo
odpowiedzialności za cały proces refundacyjny) - art. t8a ust. z,
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ograniczenie uprawnień wnioskodawców - niemożność zmiany wniosku po
uchwale KE (art. 18 ust. 4) i zawieszenia postępowania (art. 3r ust. 3a i 3b),
ograniczenie liczĘ negocjacji (art. 36 ust. 4) i liczĘ osób mogących reprezentować
wnioskodawcę (art. 19 ust. r);

uniemożliwienie składania wniosków o podwyższenie urzędowej ceny zbytu
w trakcie obowiązywania decyzji refundacyjnej przed wygaśnięciem okresu
wyłączności rynkowej lub ochrony patentowej otaz w okresie 12 miesięcy
obowiązywania pierwszej decyzji o objęciu refundacją rvydanej po zaistnieniu Ęch
okolicznoŚci - projektowany art.24ust. 1a,

Skutek: oddanie kluczowej roli w procesie refundacji zespołom I(E
0uŻ nawet nie I(E, nie mówiąc już o Ministrze Zdrowia). Praktyka
funkcjonowania I(E wskazuje na brak chęci osiągnięcia kompromisu,
a także brak uwzględniania potrzeby zapewnienia pacjentorn dostępu
do refundowanych leków (prawie wszystkie uchwały nega§wne).

Modyfi kacj a rnechanizmów cenow5rch :

' zmiany powodujące pogłębienie presji cenowej (art. 13 ust. 2d, 6aa i 6ab):
wprowadzenie ,,ceny efektyr,^mej" jako punktu odniesienia przy negocjacjach
konĘnuacj i refundacj i or az pr zy tzw .,, obowiązkowej obniżce " ;

' zmiany w zakresie zobolnązań do zaperłmienia rocznej wielkości dostaw
i ich ciągłości polegające na wprowadzeniu: (i) algor}tmu dla odpowiedników
(art. z5 pkt 4), (ii) dodatkowej sankcji w postaci obowiązku wyróvmania kosztów
zakupu leków (art. 34 ust. 1a); (iii) bardziej rygorystyczne1o rozumienia
niedotrzymania zobowiązania do zapewnienia ciągłości dostaw (ań. g+ ust. z)
oraz (iv) noty obciążeniowej jako podstawy zwrotu w miejsce decyzji
administraryjnej (art. 34 ust. 6).

. korytarze cenowe
W zakresie forsowania pomysłu ,,korytarzy cenowych" nalezy wskazaó, ze strona
wnosząca projekt nie przedstawiła rzetelnego i przekonującego uzasadnienia, a przede
wszystkim informacji jakie cele miałyby byó osiągnięte po \Ąprowadzeniu korytarzy.

W naszej ocenie, mając na uwadze elementarne zasady konstrukcji systemu
refundacyjnego w Polsce (gdzie finanse płatnika są zabezpieczone ustawowym
mechanizmem limitu opar§m na l5% udziału w rynku) wskazujemy,
ze proponowane kor5rtarze cenowe nie zrealizują żadnego racjonalnego
celu natomiast zlr.acząco osłabią rentowność krajowego przernysłu
farmaceuĘcznego i całkowicie uzależnią polskich pacjentów
od dostawców spoza Unii Europejskiej.
Z uwagi na fakt, iż krajowi producenci, nie mają obiektywnych możliwości
zaoferowania ,,cen azjaĘckich" przy produkcji leków i API w Polsce / Unii
Europejskiej regulacja "w;rtnie" z wykazu istotną częśó ich produktów co
jest sprzeczne z deklaracjami decydentów oraz przerzuci całość kosztu leku
nierefundowanego na pacjentów i pozbawi ich bezpieczeństwa lekowego
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gwarantowanego dywersyfikacją dostawców w ramach substancji czynnej
przezwiele produktów zawartych w wykazie.

Tego rodzaju propozycj e legislacyj ne pozostaj ą sprzeczne z|

i) strategią odpowiedzialnego rozwoju Premiera Morawieckiego,

ii) zapisami strategicznego dokumentu rządu RP polityka lekowa państwa zot9-zozz,

iii) wieloletnimi zapowiedziami do§czącymi wsparcia lokalnego wytwarzania (,,RTR"),

iv) kierunkami działań innych krajów EU w kontekście kryzysu covidowego
i wcześniejszych kryzysów które uwidoczniły całkowite uza]eżnienie od dostawców
azjaĘckich.

Główne rłnioski z wstępnej analiz}z zagadnienia:

o ponad 7oo sku z w)rkazu apteczne8o za8rożona usunięciem (tj. polłyzej
korytarza tso%)

o Jest to t6% pozycji z wykazu odpowiadających za niema| goo/o prowadzonych
terapii liczonej w opakowaniach

. produkty te stanowią ok. zoo/o wartości rynku aptecznego w cenach zbytu
r,8 mld zł

o Nawet przy założeniu scenariusza ze wnioskodawcy zgodzą się na obniżki cenowe
i pozostaną na wykazie spowoduje to spadek przychodów o niemal o,5 mld zł
i drastyczny dalszy spadek rentorłmości

. co fundarnentalnie istotne to dla wielu rnolekuł udział produktów
mieszczących się w korytarzu w zapewnieniu dostaw jest marginalny
co stwarza realne zagrożenie brakiem ciągłości farmakoterapii.
Poniżej przykłady z grupy sta§n:

o Atorvastatinum: udział ilościowy w refundacji wg danych DGL: tz%o

w korytarzu Lso%o l 88o/o poza korytarzern Lso%o

o Simvastatinum: udział ilościowy w refundacji wg danych DGL: 3%
w korytarzu l5o%o l 97"/" pozakorytarzern tso%o

Zrniany w tym zakresie odbierają wnioskodawcom wpływ i możliwość
reakcji. Dalsza presja cenowa na wnioskodawców doprowadzi do braku
osiągania kompromisu zMZ,, a w nawet rezygnacjize składania wniosków.
Konsekwencj e tego poniosą podstawowo pacj enci.

Leki stosowane w programach polityki zdrowotnej
o oboń4zek nabywania leków po cenach maksymalnych i ustalanie §ch cen z urzędu

- projektowany art. 9,
. prowadzenie negocjacji dot. UCZ leków w programach polityki zdrowotnej -

projektowany art. 36b,
. czas wydania decyzji wraz z Rss - okres z lat, nie dłużej niz do zakończenia

realizacji programu - projektowany art. 36c,
Skutek: doprowadzić to może do uchylenia wielu prowadzonych
postepowań. Wprowadza się rozwiązanie niepełne, które zamiast
uregulować tę problerna§kę będzie generować wątpliwości.
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Hurt farmaceuĘczny

Suma rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji oraz brak wprowadzenia
wystarczających zmian zabezpieczających kluczowe elemen§ łańcucha dystrybucji
(pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne) może zagrażaó bezpieczeństwu
lekowemu kraju oraz dostępności produktów leczniczych dla pacjentów.

Obowiązek dystrybucji leków refundowanych, w świetle rosnących kosztów, powinien
byĆ uwzględniony w ustawie. Obecna otazzaptoponowana wysokośó marry hurtowej
nie zapewnia bezpieczeństwa lekowego kraju, a dodatkowo wprowadzone
do nowelizacji propozycje korytarzy cenow5rch mogą zttacztriie obniżyó
wartoŚciową wysokość marży hurtowej na skutek degradacji cen zbytu
plrzez co podwyższają obecne ryzyko.

Reasumując:

Analiza Projektu wskazuje, że wektor zmian jest zasadniczo przeciwny
do oczekiwanego przez wnioskodawców oraz pacjentów i prowadzi do uszĘwnienia
procesu negocjacyjnego, poszerzenia swobody decyzyjnej po stronie Ministra Zdrol,vla
oraz utrudnienia refundacji leków

Wiele zmian w ustawie idzie w kierunku zwiększenia rygoryzmu procedury
refundacyjnej oraz zmniejszenia praw wnioskodawców w postępowaniu o objęcie leku
refundacją; nawet z v,ryłączeniem w niektórych przypadkach przepisów Kodeksu
postępowania administracyj nego.

Diagnoza problemu zajmuje mniej niż pół strony a kwestie, które zostały zaadresowane
ptzezsamych autorów ażz6 stron.

W ocenie eksperta dr Konrada Henninga* (artykuł na portalu mZdrowie.pl) ,,nadmiar
szczegilłów zawarĘch w projekcie, przy braku spójnej myśli przewodniej ich wiążących
sprawia wrażenie, że powstaje nie nowoczesna ustawa, ale zbiór przypadkowych
regulacji od,,Sasa do Lasa". Jak przestrze3aekspert ,, to będzie miało negatywne skutki
w przyszłości, gdy dokument tenzacznie funkcjonowaó jako usta\,va".
("dr Konrad Henning - ekspert Forum Prawo dla Rozwoju).

W pełni podzielmy tę opinię.

Licząc na wnikliwą analizę naszych wstępnych komentarzy,

pozostaję z poważaniem,

Irena Rej

Prezes Zar ządu IzĘ Gospodarczej

,,FARMACJA POLSKA"

lz BA GosPoDARczA,,FARMACJA PoLsKA'
01-410Warszawa, ul. Czorsztyńska ó, tel./fax:2283977 37,22839 99 70, e-mail: info@farmacja-polska.org.pl

www.farmacja - polska.org. p]


