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Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na kolejne Paistwa pismo, przekazane przez Kancelarig Prezesa Rady

Ministr6w, w kt6rym zwracacie siq Paristwo z pro6bq o interwencjq w sprawie ochrony

praw pacjent6w chorych na przewlekle zapalenie wqtroby typu C, Departament Polityki

Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia informuje, 2e podtrzymuje swoje stanowisko

przedstawione w piSmie znak PLA.4604.561 .2017.MC.

Departament Polityki Lekowej i Farmacji informuje, ze wszystkie dzialania dotyczqce

terapiiwirusowego zapalenia wqtroby typu C, podejmowane zarowno przez Ministerstwo

Zdrowia,jak i Narodowy FunduszZdrowia, majq na celu umo2liwienie objqcia leczeniem

w programie lekowym ,,Leczenie przewlektego wirusowego zapalenia wqtroby typu C

terapiq bezinterferonowq" jak najwigkszej liczby pacjentow w ramach ograniczonych

Srodk6w publicznych przeznaczonych na refundacjg (zgodnie z art. 3 ustawy z dnia

12 mala 2011 r. o refundacji lek6w, Srodk6w spo2ywczych specjalnego przeznaczenia

zywieniowego oraz wyrob6w medycznych) oraz zmniejszenie kolejki pacjentow

oczekujqcych na leczenie w ramach przedmiotowego programu lekowego.

Ministerstwo Zdrowia, biorqc pod uwagq duzq liczbq pacjent6w oczekujqcych

na leczenie w ramach program6w lekowych dedykowanych pacjentom z wirusowym

zapaleniem wqtroby typu C, zwlaszcza oczekujqcych na terapig bezinterferonowq,
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prowadzilo negocjacje cenowe z przedstawicielami producentow preparat6w

stosowanych w ramach tej terapii, czego efektem jest znaczqce obnizenie jej kosztow.

Wprowadzenie Zarzqdzenia nr 4212017|DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

ma byc kolejnym krokiem w kierunku obnizenia koszt6w leczenia wirusowego zapalenia

wqtroby typu C.

Faktem jest, 2e zgodnie z zapisami zarzqdzenia 42lDGLl2017 Prezesa NFZ, zakup

lekow niezbgdnych do realizacji programu lekowego ,,Leczenie przewleklego

wirusowego zapalenia wqtroby typu C terapiq bezinterferonowq" odbywa6 siq ma

po przeprowadzeniu wsp6lnego postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego.

Ta forma zakupu lekow daje wiqksze mozliwoSci negocjacyjne, a co za tym idzie pozwoli

na dalsze obni2enie ich ceny i w konsekwencji umo2liwi leczenie wigkszej grupy

pacjentow. Nieuzasadnione wydajq siq byc obawy, i2 pacjenci bqdq leczeni lekiem

niedostosowanym do ich potrzeb. Lekarz prowadzqcy nadal bgdzie miat mo2liwo5c

wyboru terapii w ramach przedmiotoweqo programu lekoweqo, poniewa2 w ramach

postepowania o udzielenie zamowienia publiczneqo, nabywane majq byc leki niezbedne

do stosowania u pacjent6w zaka2onych genotvoem 1b, bez marsko5ci wqtrobv lub

ze skompensowanq marsko6ciq wqtroby. Zgodnie z tre5ciq przedmiotowego

zarzqdzenia, dla pozostalych pacjentow Swiadczeniodawca nabywa leki samodzielnie.

Ponadto, zarzqdzenie Prezesa NFZ dopuszcza mozliwo6c zastosowania

u Swiadczeniobiorcy, ze wzqlqdow medvcznvch, leku zawierajqceoo innq substancje

czvnnq niz lek zakupiony w ramach postepowania przetarqoweqo (pod warunkiem,

2e lek ten jest objqty refundacjq w danym programie lekowym zgodnie z aktualnym

obwieszczeniem ministra wla5ciwego do spraw zdrowia). Leki te mogq byd zakupione

pzez Swiadczeniodawcq na zasadach ogolnych, w iloSci koniecznej do leczenia

maksymalnie 20o/o pacjentow zaka2onych 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

Swiadczeniobiorcow, ktorzy rozpoczqli leczenie danym lekiem przed dniem

obowiqzywania umow na dostawy leku zakupionego w ramach postepowania

przetargowego.

W tym miejscu nalezy zaznaczyc,2e zakup lekow dla pacjent6w chorych na WZW C,

zgenotypami innymi ni2 1b, odbywa6 siq bqdzie na dotychczasowych zasadach,

kwalifikujqcych siq do leczenia w ramach programu ,,Leczenie przewleklego wirusowego

zapalenia wqtroby typu C terapiq bezinterferonowq" zgodnie z jego opisem,

stanowiqcym zalqcznik 8.71. do aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie



wykazu refundowanych lek6w, Srodk6w spo2ywczych specjalnego przeznaczenia

zywieniowego oraz wyrob6w medycznych. Leczenie pacjentow z genotypem 1b, kl6rzy

rozpoczqli terapig danym lekiem przed dniem obowiqzywania umow na dostawy leku

zakupionego w ramach postqpowania przetargowego powinno byc kontynuowane przy

u2yciu tego samego preparatu ($ 1 ust. 5 zarzqdzenia 4212017|DGL).

Nale2y r6wniez wskazac, 2e postgpowanie przetargowe prowadzone bqdzie w oparciu

o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiefi publicznych (Dz.U. 2015

poz. 2164 z po2n. zm.). Zgodnie z art. 29 wymienionej wy2ej ustawy przedmiot

zam6wienia opisuje siq w sposob jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomocq dostatecznie

dokladnych i zrozumialych okre5leh, uwzglqdniajqc wszystkie wymagania i okoliczno5ci

mogqce miec wptyw na sporzqdzenie oferty. Przedmiotu zamowienia nie mo2na

opisywa6 w spos6b, ktory moglby utrudniac uczciwq konkurencjg.
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