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W imieniu firm zrzeszoltychw Izbie Gospodarczej,,FARMA|CJA POLSKA''
zwracam się z uprzejmą proŚbą o możliwośó spotkania i rozmowy na temat
przepisów projektów nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków
spoŻywczych specjalnego przezlnaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych i Państwa stanowiska złożonego w ramach uzgodnień do
projelctu nowelizacji ustawJr, w szczególności doĘczącym kwestii
wyłączności rynkowej.
Kwestia wyłączności rynkowej wynika z przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Poza kwestiami jakie podnosi UOKiK w swoim stanowisku, na|eĘ zwtócić uwagę na

pozostałe problemy jakie wynikają z tego przepisu. Zgodnie z treścią art 13 ust 2,

ustawy o refundacji leków (..) z chwilą terminu wygaśnięcia okresu wyłączności

rymkowej, urzędowa cena zbytu w decyzji o objęciu refundacją nie może być
vlyższa niż 75o/o urzędowej ceny zbytu okreŚlonej w poprzedniej decyzji
administracyjnej o objęciu refundacją, co oznacza koniecznośówydania nowej

decyzji refundaryjnej (po upływie okresu wyłączności rynkowej), z obnizoną o z5%o

ceną "ńdoczną", tzw. urzędową ceną zbytu (UCZ). Niespełnienie tego warunku
ozr;;acza niemoŻnoŚÓ wydania decyzji o objęciu refundacją, a tym samym
odebranie pacjentom możliwości korzystania z leku refundowanego. Przy
pozytywnej woli stron okazuje się często, że pozostawienie leku w refundacji jest

bardzo trudne, a wręcz stanowi to częstokroó przycąmek do poszukiwania

karkołomnych rozwi ązań.
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Obecne brzmienie przepisów dot. wyłączności rynkowej rodzily już wiele problemów

zarówno od strony administracyjnej, ale przede wszystkim zagrażńy i zagrażają

stabilnemu dostępowi pacjentów do leków. O ich potrzebie zmian wypowiadali się

poprzedni wiceministrowie odpowiedzialni za politykę lekową oraz Centralne Biuro
Arrtykorupcyjne. Obligatoryjna obniżka w wysokości z5o/o urzędowej ceny zbytu z

chwilą ustania wyłączności rynkowej jest często dla producentów nie do przyjęcia.

Szczególnie, gdy lek nie posiada odpowiednika a jego cena jest już często najniższą w
Europie. Brak możliwości kontynuacji leczenia z przyczyn jedynie administracyjnych

nie powinien mieó miejsca, co podkreśla również Rzecznik Praw Pacjenta.

Izba Gospodarcza ,,FARMACJA POLSI(A" wspólnie z ekspertami pochyliła się nad tym
problemem oraz wytrlracowała propozycje, które: będą chroniły budżet NFZ,
będą stwarzaĘ przestrzeń do utrz5rmania leku na rlmku i przede wszystkim -
zapewniały pacjentom kontynuację leczenia. Propozycja była dogłębnie analizowana

oraz konsultowana z ekspertami i praktykami - m.in. z Prof. Marcinem Czechem,

prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz mec Katarzyną

Czyzewską.

Będziemy zobońązani za możliwość spotkania otaz tozmowy na temat powfszego
zagadnienia.

Zvryrazami szacunku,

Irena Rej
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