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szanowni państwo,

w związku ze wspólnym stanowiskiem organizaĄi branżowych dotyczącym propozycji

nowelizacji ustawy o refundacji leków zawartej w przedłożeniu rządowym dotyczącym

ograniczenia finansowania ze środków publicznych leków co do których pacjenci

ponoszą bardzo wysokie koszty odpłatności z uwagi na ceny tych leków (nazwane przez

Państwo,,korytarze cenowe", uprzejmie proszę o przyjęcie ponizszych informacji.

Z największą uwagą przeanalizowano Państwa argumenty dotyczące tzw. korytarzy

cenowych zarówno w samym piśmie, jak.iw uwagach zgłoszonych w ramach konsultacji

społecznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków

spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych
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oraz niektórych innych ustaw (UD226), Wnioski płynące z Państwa pism i argumentów

są opańe jednak na błędnych i nieprawdziwych założeniach, a także dalece niezgodne

z obliczeniam i p rzeprowadzo nym i w M i n iste rstwie Zd rowia.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zapisane regulacje nie dotyczą krajowych

wytwórców leków, poniewaz przewiduje się wyłączenie leków wytwarzanych na terenie

Polski z tego mechanizmu zgodnie z regulacjami dotyczącymi Bezpieczeństwa

Lekowego Polski (BLP), jezeli tylko krajowy producent będzie chciał skorzystaó z takiego

mechanizmu, Co więcej na etapie konsultacji zmodyfikowano ten zapis na korzyść firm

farmaceutycznych zgodnie z postulatami strony społecznej. Zatem wielce wątpliwą jest

hipoteza, ze krajowi wytwórcy leków, mogący skorzystaó z takiej regulacji, wycofają

swoje produkty z refundacji i stracą wszystkie benefity z niązwiązane.

Dodatkowo należy wskazać, ze zgodnie zzałączonądo projektu ustawy oceną skutków

regulacji iwyliczeniamiw niej przedstawionymi, pacjenci mogą zyskać na przedmiotowej

zmianie nawet ponad 400 mln zł rocznie, a więc nie można też zgodzió się z tezą, że

korytarze cenowe będą miały negatywny wpływ na pacjentów. Co więcej przepisy te

dotyczą tylko, tych grup limitowych gdzie występuje co do zasady bardzo dużo

odpowiedników, więc nawet jak firma farmaceutyczna nie zdecyduje się na kontynuację

refundacji, co nota bene jest zjawiskiem powszechnym gdyz co obwieszczenie nie jest

kontynuowanych w refundacji od kilku do nawet kilkuset pozycji z listy na skutek braku

złożenia wniosku przez firmy farmaceutyczne, to pacjent i tak ma do wyboru szerokie

spektrum odpowiedników. Twierdzenie zatem ze zostanie pozbawiony leków jest

bezpodstawne. W całej sprawie nie można też pominąó faktu, że w projekcie

przewidziano dodatkowe dopłaty do leków wytwarzanych na terenie kraju. Wszystkie

wyzej przedstawione argumenty przeczą zaprezentowanej, w wyźej przywołanym

piśmie, h ipotezie o,,podkopywan i u bezpieczeństwa lekowego naszego kraj u".

Przechodząc dalej wańo tez podkreślió, że skoro wspieranie krajowej produkcji leków

jest przedmiotem zainteresowania wszystkich stron, to należy zauważyć, że tzw.

korytarze cenowe będą stymulować polską produkcję. Wynikać to będzie z faktu, że

produkowane za granicą, duzo droższe leki nie będą mogły być dalej refundowane z

uwagi na regulację normującą Izw. korytarze cenowe, a także brak mozliwości

zakwalifikowania się przez nie jako polski wyjątek, co może jedynie zachęci podmioty

odpowiedzialne do produkcji leków na.terenie Polski, Natomiast nie ma się tez co

obawiać o los tych drogich zagranicznych leków, o których troska wyraźnie przebija w

przesłanym piśmie, ponieważ w dalszym ciągu będą mogły one być nabywane przez



polskich pacjentów poza systemem refundacji, bez zbędnych niedogodności w postaci

ograniczeń jakie nakłada polski system refundacyjny, np. ograniczonąmarżąwynikającą

z ustalenia urzędowej ceny zbytu.

Równiez bezpodstawna jest teza o,,wypychaniu z rynku dotychczasowych dostawców,

w szczególności krajowych wytwórców leków przez produkty z rynków azjatyckich". Z

dostępnych danych przedkładanych przez firmy farmaceutyczne w procesie refundacji

nie wynika aby na polskim rynku były obecne firmy farmaceutyczne z AĄi, ani nie wynika

aby była zdecydowana przewaga leków wprowadzanych do obrotu wytwarzanych w Azji.

Faktem natomiast jest i z rozczarowaniem zauwaza się, ze sygnatariusze tego pisma o

tym nie wspomnieli, że gros leków wprowadzanych do obrotu przez zrzeszone w tych

stowarzyszeniach firmy farmaceutyczne, są kupowane wprost w lndiach i Chinach.

Gdyby natomiast dodatkowo spojrzeć jeszcze ile i jakich substancji czynnych

(najistotniejszych składników leków) zakupuje się w Azji do produkcji leków nie tylko w

Polsce ale i Europie, w tym tych które nie spełniały by proponowanego progu 150% to w

zasadzie można wysnuó wniosek, że tak zdefiniowane ,,leki azjatyckie" (pod kątem

żrodła pochodzenia APl lub ich produkcji) mają miażdżącą przewagę nad pozostałymi

przezpryzńat obecności na rynku.

Na zakończenie warto ponownie podkreślió, jak już to było wielokrotnie podnoszone w

kontaktach z Państwem, że takie jednostronne przedstawianie sytuacji oraz

wprowadzanie w błąd organów państwa, nie służy prowadzeniu partnerskiego dialogu.

W związku z powyższym obecnie nie ma w planach spotkania dotyczącego

przedmiotowego zagadnienia pisma,

Z poważaniem

Maciej Miłkowski

podsekretarz stanu
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