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Odpowiadajqc na Pani pismo z 29 czerwca 2017 r., przekazane pzez Prezesa Partii

Prawo i SprawiedliwoS6, Pana Jaroslawa Kaczyhskiego, dotyczqce ochrony praw

pacjentow chorych na przewlekle zapalenie wqtroby typu C, Departament

Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia przekazuje nastqpujqce informacje.

Na wstqpie nale2y podkre6lic, ze wszystkie dzialania dotyczqce terapii wirusowego

zapalenia wqtroby typu C, podejmowane zar6wno przez Ministerstwo Zdrowia, jak

i Narodowy Fundusz Zdrowia, majq na celu zmniejszenie kolejki pacjentow

oczekujqcych na leczenie w programie lekowym ,,Leczenie przewleklego wirusowego

zapalenia wqtroby typu C terapiq bezinterferonowq" oraz umozliwienie objqcia

leczeniem w ramach przedmiotowego programu lekowego jak najwiqkszej liczby

pacjent6w w ramach ograniczonych Srodkow publicznych przeznaczonych na

refundacjg. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow,

Srodk6w spoZywczych specjalnego przeznaczenia Zywieniowego oraz wyrob6w

medycznych (Dz. U.22016 r. poz. 1536 ze zm.), calkowity budzet na refundacjq stanowi

nie wiqcej niZ 17o/o Srodk6w publicznych przeznaczonych na finansowanie Swiadczeh

gwarantowanych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia biorqc pod uwagg duZq liczbq pacjentow oczekujqcych na leczenie

w ramach program6w lekowych dedykowanych pacjentom z wirusowym zapaleniem

wqtroby typu C, zwlaszcza oczekujqcych na terapiq bezinterferonowE, prowadzilo
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negocjacje cenowe z przedstawicielami producent6w preparat6w stosowanych

w ramach tej terapii, czego efektem jest znaczqce obnizenie jej koszt6w. Wprowadzenie

zazqdzenia nr 4212017lDGl Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zdnia 1 czerwca

2016 r. zmieniajqcego zarzqdzenie w sprawie okreSlenia warunkow zawierania

i realizacji um6w w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

ma by6 kolejnym krokiem w kierunku obni2enia koszt6w leczenia wirusowego zapalenia

wqtroby typu C.

Faktem jest, ze zgodnie z zarzqdzeniem nr 42lDGLl2O17 Prezesa NFZ, zakup lekow

niezbqdnych do realizacji programu lekowego ,,Leczenie przewleklego wirusowego

zapalenia wqtroby typu C terapiq bezinterferonowq" odbywa6 sie ma po

przeprowadzeniu wsp6lnego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Ta

forma zakupu lek6w daje wiqksze mozliwo6ci negocjacyjne, a co za tym idzie pozwoli na

dalsze obnizenie ich ceny iw konsekwencji umozliwi leczenie wiqkszej grupy pacjent6w.

Nieuzasadnione wydajq sig by6 obawy, i2 pacjenci bgdq leczeni lekiem

niedostosowanym do ich potrzeb. Lekarz prowadzqcy nadal bqdzie mial mozliwo6c

wyboru terapii w ramach przedmiotowego programu lekowego, poniewaZ w ramach

postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, nabywane majq by6leki niezbqdne

do stosowania u pacjent6w zakahonych genotypem 1b, bez marsko6ci wqtroby lub ze

skompensowanq marsko6ciq wqtroby. Zgodnie z tre6ciq przedmiotowego zarzqdzenia,

dla pozostalych pacjent6w Swiadczeniodawca nabywa leki samodzielnie. Ponadto,

zarzqdzenie Prezesa NFZ dopuszcza mo2liwo56 zastosowania u Swiadczeniobiorcy, ze

wzglqd6w medycznych, leku zawierajqcego innq substancje czynnq niz lek zakupiony

w ramach postepowania przetargowego (pod warunkiem, 2e lek ten jest objqty

refundacjq w danym programie lekowym zgodnie z aktualnym obwieszczeniem ministra

wla6ciwego do spraw zdrowia). Leki te mogq byc zakupione przez Swiadczeniodawcq

na zasadach og6lnych, w iloSci koniecznej do leczenia maksymalnie 20o/o pacjentow

zakahonych genotypem 1b u danego Swiadczeniodawcy, w okresie objqtym

postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego. Ograniczenia tego nie stosuje siq

w przypadku lek6w nabywanych do kontynuacji leczenia Swiadczeniobiorc6w, ktorzy

rozpoczqli leczenie danym lekiem przed dniem obowiqzywania um6w na dostawy leku

zakupionego w ramach postepowania przetargowego.

Jednocze6nie upzejmie informujg, 2e zgodnie z decylq Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2017 r., termin obowiqzywania wsp6lnego zakupu

lekow dla wybranych pacjent6w zaka2onych wirusem zapalenia wqtroby typu C zostat

przesuniqty na 1 stycznia 2Q18 r.



Decyzja podyktowana jest wzglgdami organizacyjnymi otaz prawnymi, a tak2e

koniecznoSciq zapewnienia ciqgNoSci terapii pacjent6w' Dodatkowy czas pozwoli na

optymalne przygotowanie procedury w taki spos6b, aby zmiana formy zakupu nie byla

w 2aden spos6b odczuwalna dla pacjent6w. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie

rezygnuje tym samym z wprowadzenia przetargu centralnego jako formy zakupu czg6ci

lek6w w wybranych programach lekowych'

W zwiqzku z powy2szym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do

konsu ltacj i proj ekt zarzqdzenia P rezesa N arod oweg o Fu nd uszu Zd rowia zm ie n iaj qceg o

zarzqdzenie w sprawie okreslenia warunk6w zawierania i realizacji um6w w rodzaju

leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) otazo zmianie zauqdzenia

zmieniajqc egozarzqdzenie w sprawie okreslenia warunk6w zawierania i realizacji um6w

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)' Opinie i uwagi do

projektu zarzqdzenia moZna przesylac do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia do

16 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl.
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