
Warszawa, dnia 13Iutego 2c.23t.

Pan

ADAM NIEDZIELSKI

Minister zdtońa

L.dzzt6lzozg

doĘczy; opublikowanego Zarządzenia Ministra Zdrońa z dnia 8 lutego 2o2g t.
w sprawie Strategii współpracy Ministerstwa Zdtońa z organizacjami pacjentów na
lata zoz3-2024

Szanowny Panie Ministrze,

Izba Gospodarcza,,FARMACJA POLSKA" z dużą uwagą ptzeanalizowała treśĆ ww.
Zarządzenia i ze zdziwieniem odnotowaliśmy w pkt III.z pejoratywny kontekst
w odniesieniu do przemysłu farmaceutycznego, zwanego w tym dokumencie ,,biznesem
farmaceutycznym".

Chcielibyśmy prosić o rozważenie zmiany treść tego punktu, który w naszym
przekonaniu odbiega od rzeczywistości i jest krzywdzący dla branży. Całkowicie

|odzielamy tezęzawattą w pierwszy zdaniu tego punktu Strategii i przyjmujemy takie
zobowiązanie. Stanowczo protestujemyjednak przed bezpodstawnym stawianiem nas
w złym świetle, co raczej nie wymaga uzasadnienia z uwagi na jednoznaczne brzmienie
przywołanych określeń.

Po pierwsze, przemysł farmaceutyczny nazwany w zarządzeniu ,,biznesem" nie ma
żadnej przewagi prawnej. Wszyscy są wobec prawa równi co gwarantuje nam art. 3z
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Fakt, że to firmy, zgodnie z ustawą refundacyjną są wnioskodawcami w procesach
refundacyjnych, w efekcie których leki są refundowane nie jest wymysłem firm, ale jest
rozwiązaniemprawn5rmprzyjętymprzezustawodawcę.

Nawiasem mówiąc ostatnia, przedstawiona publicznie, wersja projektowej nowelizacji
tej ustawy wykreśla planowane wcześniej uregulowanie udziału organizacji
pacjenckich w tych postępowaniach. Wydaje się, że wykreślenie takiego uprawnienia
było rozwiązaniem pochopnym i niekonsultowanym wewnętrznie skoro stało się
niezgodne z omawianą Strategią

Po drugie, niezrozumiałym jest zarzut przewagi finansowej. Oczywistym jest, ze
przedsiębiorstwa prywatne czy państwowe w każdej z reprezentowanych branz
dysponują zwykle zasobami większymi niż poszczególni obywatele.

Wydaje się więc, że w zdaniu tym chodzi o stworzenie wraŻenia, Że przemysł
farmaceutyczny dopuszcza się jakiś nadużyó finansowych wobec środowiska
pacjenckiego. Takie podejście mija się z faktami i jest absolutnie niesprawiedliwym
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postrzeganiem branży, która od wielu lat finansuje lub współfinansuje nowoczesne
programy prozdrowotne w tym kampanie dotyczące nowoczesnej profilaktyki itp.

W Polsce branża farmaceutyczna działa w oparciu o kodeksy etyczne, których
postanońenia stanowią nadrzędną wartośó w budowaniu relacji zarówno
z pracownikami zawodów medycznych jak i organizacjami pacjentów. Rygorystyczne
przestrzeganie najwyższej jakości norm etycznych stanowi ogólnoeuropejski model
funkcjonowania całej branży. Nie ma żadnych podstaw do stawiania takiej
podprogowej tezypodważającejzaufanie obywateli do przemysłu farmaceutycznego.

Liczymy zatem, żePan Minister, mając na względzie przedstawiony ooźej komentarz,
poleci podległym jednostkom dokonanie pilnej zmiany pkt z w rozdziale III.

Zpoważaniem,

Irena Rej } ,\-,l h ,-"U-^n"f,
Prezes Zarządu Izby Gospodarc'zej
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