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Pracodawcy RP

Warszawa, dnia 16lipca zozr r,

Pan

MACIEJ MIŁKOWSKI
podsekretarz stanu
w Ministerstwie zdrowia

Dotyczy: stanowisko organŁacji po spotkaniu 8 lipca br. w Ministerstwie firowia
w sprawie dużej nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do dyskusji poświęconej projektowi ustawy o zmianie ustawy
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych, opublikowanym 3tl czerwca br., (dalej "ProJekt"),
przekaĄemy na Pana ręce niniejsze jednomyślne stanowisko organizacjibranżowych
oraz zrłiązków pracodawców.

W trakcie spotkania wsąptkie zapro§zone organizacJe podkreślały Ęlżyl€
prryjęcia regulacji w zapropono\^/anym brzmieniu.

Wobec skali projelrtowanych zmian, a takźe przewidlrwanych konsekrnencji ich
wprowadzenia

- apeĘemy do Parra Ministra o odstąlienie od procedowania proJelrhr
nowelŁaqii w proponoruanym lrsztalcie.

NiewąĘliwie, aby stawić czolo wlzrłaniom, które pojawiają się przed systemem
ochrony zdrowia, konieczne są zmiany w systemie refundacji. Jednakże, zmiany
zaproponowane w Projekcie mogą doprowadzić do skrrtków odwrotnych od
oczekiwanych, zmierząiąc,ych do poprawy dostępu paqientów do leczenia,
w tym F)pratqF beąlieczeństrm lekowego. Projektowane zapisy w sposób
tnrdrry do przewidzenia będą urpb^^raó na możliwośó zaplarrowania terapii
pylezlekarza oraz na dostęp do leków i vryrobów medyczrrrych.

KRArOWl
PRoDUcENcl
lerów

@RP*lF"y§"D*

€

Ę"r 
ZPHF

i.v

--#,

KRZYSZTOF

2021 -07- 1 9

jT)', pASI\ztI



Proporycja tak szerokich zmian wprorładzana w dobie pandemii i tuż przed nadejściem
zapowiadanej, czrłartej fali masorłych zakażeń o nieznanych konselałencjach
spdeczno-gospodarczychjestdlaśrodowiskaproducentówlekówtrrrdnado akceptacji.

Niemniej jednaĘ biorąc pod uwagę wyrażoną w uzasadnieniu projektu potrzeĘ
rvzmocrrienla Bezpleczeństwa Lekowego Polski, poddąiemy pod roznragę
Parra Mlnistra srrgesdę rłrylączenia zapisów dotyczących tego rozruiąlarria
legi§lacyjneto do osobnego projektu ustaw5r, który mósłby być procedowany
niezależnie od tzw. dużej nowelizacji Ustalqy o refundacji.

Dostrzegając potrzebę prrygotowania takich zmian w prawie, które służyó będą
poprawie syhracji chorych oraz zapewrrią odpowiednią przestrzeń do rozvrrijania
i inwestowania w przemysl farmaceutyczrrR sugerujemy wypracowanie nowego
k§ztalfu ewenhralnej nowelizacji, uwzględniającego qydyskutorryane wspólnie kierunki
strategiczne, głosy wsrystkich interesariuszy oraz jasno określone cele projektowanych
zmian.

Wyrażamy nadzieję, że poglębiony dialog ze środowiskiem prowadzony po
unormowaniu syhracji epidemiologcznej w na§ą/m }*"jo, pozrłoli na
zminimalizowanie negatywnych konsekwencji tak szerokich zmian systemowych.

Dlatego wspierając ideę rozwiązań mąiących na celu poprawę szeroko rozumianego
bezpieczeństwa lekowego naszego kraju i polskich pacjentów, prosimy ponownie
o odstąpienie od procedowarria projektrr nowelizacji w propono\wanlnm
ksaalcie i jako bezpośrednio zainteresowani raz je.szczewyrażamy gotowośó udziału
w pracach poświęconych zmianom w polskim systemie refundacji.

Z poważaniem,
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