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Uwagi lzby Gospoda t czej,, FARMA(CJA POLSKA'' do proj ektu zatządzenia
zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie okreŚlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Szanowny Panie Pr ezesie,

W związku z przedstawieniem projektu zaruądzenia zmieniającego zarządzenie

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
(dalej jako: "Zarządzenie") do opiniowaniaptzez uprawnione podmioty, przesfam

uwagi Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA".

Nie ulega wątpliwości, że dostrzeżenie zasadności finansowania badań

genetycznych ze Środków Funduszu Medycznego, którego wyrazem jest przedmiotowe

Zaruądzenie, zasługuje na słowa pochwały. Niemniej jednak, fakt ograniczenia

finansowania tego rodzaju badań diagnosĘcznych wyłącznie dla dzieci i młodziezy

do ukończenia rB. roku życia prowadzi do dyskryminacji dorosłej części populacji,

potencjalnie zagtożonej zachorowaniem na nowotwory.

Jak niejednokrotnie wskazywano w trakcie procedowania nowelizacji ustawy

o Funduszu Medycznym, częstym problemem pojawiającym się w leczeniu chorób

nowotworowych jest jego zbyt p6źne rozpoczęcie. W efekcie, po pierwsze, system

ochrony zdrowia ponosi dużo vlyższe koszty opieki nad pacjentem, który mógł

i powinien być zdiagnozowany we wczesnyrn, albo chociaz wcześniejszym, stadium

choroby nowotworowej. Po drugie natomiast, leczenie pacjentów cierpiących na

choroby nowotworowe często rozpocąrnane jest na ryle późno, że jest zupełnie
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nieefektywne. Oznaczato,że system ochrony zdrowia pokrywa koszt leczenia pacjenta,

który może nie mieć żadnych szans na wyleczenie.

Upowszechniona wieloskalowa diagnostyka genomowa, wykonana

na odpowiednio wczesn}łn etapie, niezależnie od wieku pacjenta, pozwoliłaby

na stopniowe ograniczanie liczby zgonów wynikających ze zbfi p6źnej diagnozy

ora7, eliminowanie przypadków nieefektywnego wykorzystywania środków

publicznych.

Za nieuzasadnionym ograniczeniem populacji mogącej skorzystać z badań

genetycznych i genomowych finansowanych z Funduszu Medycznego dodatkowo

przemawia fakt, Żeryzyko zachorowania na wiele chorób nowotworowych rośnie wtaz
z wiekiem pacjenta. W konsekwencji, ograniczenie możliwości wykonywania badań

geneĘcznych i genomowych finansowanych ze środków publicznych dla dzieci

i młodziezy do r8. roku życia spowoduje, że cała populacja dorosła nie będzie mogła

skorzystać z bezpłatnych badań, które szczególnie w ich przypadku mogłyby pomóc

w odpowiednio wczesnym wykryciu ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej.

T}m bardziej, że dług zdrowotny wynikający z pandemii Covid-r9
jest szczególnie odczuwalny i widoczny w polskiej onkologii. Nie będzie przesadą

stwierdzenie, żew praktyce nadrobienie zaległości powstałychptzez z lata pandemii

może nastąpić wyłącznie poprzez położenie większego niż kiedykolwiek nacisku

na badania diagnostyczrte, w tym właśnie wieloskalowe badania genomowe.

Mając na względzie powyższe, taz jeszcze pragnę podkreślić koniecznośó jak

najszybszego rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z badań

genetycznych i wieloskalowej diagnostyki genomowej, finansowanych ze środków

Funduszu Medycznego, o populacje dorosłą.

Zpolaażaniem,

Irena Rei" !*\A1
Prezes Zar ządu Izby Gospodarczej
,,FARMACJA POLSKA"
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