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Krajowi Producenci Leków

szanowni państwo,

w związku ze wspólnym stanowiskiem organizacjibranżowych dot. rosnących obciązeń

sektora i propozycji rozwiązań z '1 kwietnia 2022 r., Minister Zdrowia prosi o przyjęcie

ponizszych informacji.

Minister Zdrowia ze zrozumieniem podchodzi do argumentacji przedstawionej

w stanowisku, jednak należy też zauważyc, że jest ona niespójna i jednostronnie

przedstawia sytuację gospodarczą kraju, a przez to nie może byc w pełni

zaakceptowana.
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W pierwszej kolejności nalezy podkreślió, ze obecnie inflacja w głównych krajach

producenckich APljest zdecydowanie niższa niz w Polsce i wynosiw Chinach zaledwie

2,1 proc,, a w lndiach 7,79 proc.1 Taka sytuacja w połączeniu z umacnianiem się

w ostatnim czasie polskiej waluty po zawirowaniach związanych z wybuchem wojny na

terenie Ukrainy wskazuje, że koszty nabycia substancji nie powinny byó kwestią

wphywającą znacząco na koszty wytworzenia produktów leczniczych.

Dodatkowo, nie negując zagrożenia w postaci stagflacji, nie można podzielic stanowiska

organizacji dotyczącego mozliwości jego wystąpienia w najblizszym czasie w Polsce.

Wystarczy tylko wspomnieć, że zgodnie ze wstępnymi szacunkami Głównego Urzędu

Statystycznego, podanymiw połowie maja, w l kwańale 2022roku PKB Polski był realnie

(czyli po uwzględnieniu inflacji)aż o 8,5 proc. wyzszy niz rok wcześniej. Nie wskazuje to

obecnie na mozliwość wystąpienia stagflacji.

Dodatkowo należy podkreślió, że nawet według ,,pesymistycznych" prognoz Komisji

Europejskiej wzrost PKB Polski w 2022 r. wyniesie 3,7 proc., a w roku 2023 3 proc.

jednocześnie prognozując obnizenie się inflacji, co nie potwierdza wskazanych

w piśmie tez o mozliwościwystąpienia stagflacji.

Nie można daó wiary także informacjom zawańym w piśmie, gdzie

z jednej strony skrupulatnie obliczono wzrost kosztów produkcji leków i funkcjonowania

przedsiębiorstw od 2011 r,, a z drugiej strony nie przedstawiając jak dokładnie

kształtował się poziom marży na wszystkich produktach znajdujących się w
refundacji i na jakim jest ona obecnie poziomie.

W związku z powyższym sugerowana w wystąpieniu konieczność ustawowego

uregulowania i stworzenia automatycznej indeksacji urzędowych cen zbytu leków

refundowanych w chwili obecnej nie jest brana pod uwagę. Argumentując powyższe w

pienłszej kolejności należy wskazać, ze ustawodawca przewidział w ustawie z dnia 12

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 f, poz. 463, z pożn, zm.),

odpowiedni mechanizm podwyzszenia urzędowej ceny zbytu danego produktu, a co za

tym idzie umozliwienie zmiany ceny w przypadku braku rentowności danego produktu.

Kolejną ważną kwestią jest sama istota postępowań administracyjnych, Każde

postępowanie administracyjne, a takim jest postępowanie dot, zmiany uzędowej ceny

zbytu leku, jest indywidualnie rozpatrywane, na podstawie dowodów przedstawionych

w trakcie jego prowadzenia. Automatyzacja jaką zaproponowali autorzy oraz

rozciągnięcie takiego mechanizmu na wszystkie produkty nie tylko nie bieze pod uwagę

1https://pl,tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=asia



możliwości płatnika, ale może też narażać interes pacjenta antiązany ze zwiększonymi

dopłatamido leku.

W związku z powyższym Minister Zdrowia nie podziela też konkluzji jakoby brak

automatycznej indeksacji urzędowych cen zbytu mógł spowodowaó brak niektórych

leków dla polskich pacjentów oraz stanowió przyczynek do rozważań o likwidacji

prowadzonej działalności.

Z poważaniem

z upow ażnie n ia M i n istr a Zdr owia

Maciej Miłkowski

podsekretarz stanu
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