Warszawa, dnia 8 października 2015 r.

NOTATKA ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI 4 ORGANIZACJI BRANZOWYCH Z MINISTREM
ZDROWIA PROF. MARIANEM ZEMBALĄ w DNIU 7 PAŻDZIERNIKA 2015 r.
Szanowni Państwo,
Zgodnie ze wcześniejszą informacją, w dniu 7 października odbyło się spotkanie
Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji branżowych reprezentujących przemysł
farmaceutyczny.
W spotkaniu wzięli udział: z ramienia Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” –
Prezes Irena Rej, INFARMĘ reprezentował Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny, PZPPF –
wiceprezes Wojciech Kużmierkiewicz, POLFARMED –Paulina Skowrońska, Dyrektor Biura
Ministrowi Zdrowia towarzyszył Podsekretarz Stanu w MZ Igor Radziewicz-Winnicki.
Miłym akcentem spotkania, był fakt, iż Prof. Marian Zembala nie limitował czasu rozmowy
z przedstawicielami branży w związku z czym spotkanie trwało ponad 2 godziny.
Tematem spotkania, jak wcześniej Państwa informowaliśmy, było omówienie obecnej
sytuacji związanej z trwającym procesem odnawiania decyzji refundacyjnych i problemów
zgłaszanych przez wnioskodawców, przedstawianych wcześniej przez Izbę zarówno
w Ministerstwie Gospodarki jak i w odrębnych wystąpieniach kierowanych do Ministerstwa
Zdrowia.
Uczestnicy spotkania po raz kolejny szczegółowo omówili zastrzeżenia przemysłu do
trwających negocjacji, sposobu ich prowadzenia jak i nierealnych propozycji ministerstwa w
kwestii dalszego, sięgającego nawet kilkudziesięciu procent, obniżania cen na leki
refundowane.
Prezes I. Rej posługując się przygotowanymi przez analityków (na prośbę Izby) wyliczeniami,
opartymi o model statystyczny dla rynku leków refundowanych, przedstawiła możliwy,
katastrofalny obraz rynku w sytuacji, gdyby oczekiwania ministerstwa obniżenia cen do
poziomu równego lub zbliżonego do limitu zostały zrealizowane.
Przedstawiciele branży protestowali wobec nierespektowania przez ministerstwo przepisów
ustawy refundacyjnej, a w szczególności art. 13 ust 6a informując Ministra Zdrowia, iż w
procedurze uzgadniana cen na leki dotychczas refundowane wydawane są negatywne
rekomendacje pomimo spełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w ww.
przepisach.
Wszystkie przedstawione argumenty zostały z uwagą wysłuchane przez prof. M. Zembalę,
nie znalazły jednak akceptacji ministra I. Radziewicza- Winnickiego, który wielokrotnie
podkreślał, iż trwające obecnie postępowania odbywają się zgodnie z przepisami prawa.

Jednym z pozytywnych efektów tego spotkania jest uznanie przez Pana Ministra problemów
przedstawionych przez przemysł jako ważnych i wymagających wypracowania konsensusu
pomiędzy stronami postępowania.
W związku z powyższym otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne spotkanie, które odbędzie się
w przyszłym tygodniu – 15 października o godz.. 17.00. Skład osobowy pozostaje
niezmieniony.
Oczekiwania Ministra Zdrowia zostały wyrażone w sposób konkretny. Celem spotkania jest
uzyskanie porozumienia pomiędzy przemysłem, a ministerstwem w sposób zadawalający
obie strony, co jest gwarantem nie tylko pozytywnego zakończenia trwających obecnie
procedur odnawiania decyzji refundacyjnych, ale również zachowania stabilności rynku
leków refundowanych w Polsce.
Powołując się na powyższe, prosimy Państwa o pilne przekazywanie do Biura Izby wszelkich
sugestii w tym zakresie.
Czekamy na informacje do wtorku 13 października do godz. 10.00 .
Izba od początku monitoruje przebieg obecnych negocjacji i otrzymuje na bieżąco zgłoszenia
o poważnych zastrzeżeniach do toczących się postępowań, niemniej prosimy Państwa
o wszelkie dodatkowe informacje pozwalające w pełni zidentyfikować wszystkie pojawiające
się problemy.
Mamy nadzieję na pozytywne zakończenie naszych wspólnych działań,
Z pozdrowieniami,
Irena Rej

