Notatka ze spotkania zespołu ds. konkurencyjności branży farmaceutycznej z Ministrem
Gospodarki, Wicepremierem Januszem Piechocińskim,
które odbyło się w dniu 23 września 2015 r.
Szanowni Państwo,
W Ministerstwie Gospodarki odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. konkurencyjności
branży farmaceutycznej złożonego z przedstawicieli wszystkich naszych organizacji
z Januszem Piechocińskim Ministrem Gospodarki i Grażyną Henclewską Podsekretarzem
Stanu w MG. Resort gospodarki reprezentowali również na co dzień z nami współpracujący
Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu oraz Anna Rusiecka starszy
specjalista w departamencie. Ministerstwo Zdrowia pomimo zaproszeń skierowanych
do kierownictwa MZ reprezentował Artur Fałek z pracownikiem DPLiF.
Izbę reprezentowali prezes I. Rej i wiceprezes David Bratoż oraz Małgorzata Adamkiewicz.
Jako pierwszy zabrał głos wicepremier J. Piechociński, który po powitaniu gości,
wyraził niezadowolenie z nieobecności zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
w osobach ministrów. Następnie oddał głos członkom zespołu, którzy ustalając sprawy
priorytetowe dla branży przygotowali stosowne prezentacje.
Poniżej przedstawiamy zagadnienia i tematy prezentacji oraz nazwiska prelegentów.
1. Długookresowy wpływ zmian cen leków refundowanych na konkurencyjność
sektora farmaceutycznego w Polsce. Analiza symulacyjna.
Cezary Śledziewski Prezes PZPPF
2. Projekt sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy refundacyjnej.
Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny Infarmy
3. Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (…) w kontekście
zmian do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków (…) druk sejmowy
nr 3763
Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny Infarmy
Po prezentacji PZPPF, w której przedstawiono skutki dalszej presji cenowej wywieranej
przez MZ na przemysł farmaceutyczny prowadzące, według długookresowych projekcji,
do kryzysu na rynku leków refundowanych i załamania się sektora farmaceutycznego
w Polsce, premier J. Piechociński poprosił dyr. A. Fałka o ustosunkowanie
się do przedstawionych informacji.
Dyrektor Artur Fałek przedstawił dane statystyczne dotyczące toczącej się obecnie procedury
refundacyjnych. Według tych informacji do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło:
2121 wniosków refundacyjnych z tzw. refundacji aptecznej
198 wniosków na programy lekowe
W przypadku refundacji aptecznej 414 wniosków rozpatrzono pozytywnie
oraz 73 z puli programów lekowych. Jednocześnie uzyskaliśmy informację, iż w chwili
obecnej nie podjęto decyzji negatywnych o objęciu leku refundacją.
Ministerstwo Zdrowia zakłada również, iż cały proces powinien zostać zakończony
w ostatnich dniach listopada. Komisja Ekonomiczna działa bardzo intensywnie, spotyka się
co dwa tygodnie i na każdym posiedzeniu rozpatruje około 200 wniosków refundacyjnych.

Według dyr. A. Fałka firmy powinny być spokojne, nie widzi on bowiem żadnego zagrożenia
w dotrzymaniu terminu rozpoznania sprawy wnioskujących o refundację.
Następnie zabrała głos prezes I. Rej, która stwierdziła, iż według informacji jakie posiada
Izba, istnieją znaczne rozbieżności między ocena sytuacji przez MZ, a przedstawicielami
przemysłu. Przede wszystkim zwróciła się do dyr. A. Fałka o podanie w ilu przypadkach
dotychczasowe negocjacje doprowadziły do ewidentnych rozbieżności pomiędzy stronami.
Przedstawiła również sytuację dotyczącą drastycznych obniżek cen na leki refundowane,
i tak w poprzedniej edycji obniżki w przypadku leków generycznych kształtowały
się na poziomie ok. 8% i 40 % w stosunku do leków innowacyjnych.
Natomiast obecnie, według naszych informacji pochodzących wprost od wnioskodawców,
oczekiwania ministerstwa w stosunku do krajowego przemysłu kształtują się na poziomie
do 40%, a wobec przemysłu innowacyjnego – do 85%. Zwróciła również uwagę,
iż optymistyczne prognozy dotyczące zakończenia procedury refundacyjnej są mało
uzasadnione, gdyż obecnie 414 pozytywnie rozpatrzonych wniosków stanowi zaledwie 19 %.
Premier J. Piechociński zauważył, że rozpoczęty obecnie proces refundacyjny powinien być
zakończony przed końcem kadencji obecnego rządu, tak aby listy mogły być podpisane
jeszcze przez obecnego Ministra Zdrowia. Jak zauważyła prezes I. Rej jest to mało
prawdopodobne biorąc pod uwagę ilość wniosków czekających na konsensus negocjacyjny.
W imieniu Izby z podobnymi zastrzeżeniami zabierali głos David Bratoż i Małgorzata
Adamkiewicz.
Następnie zabrał głos Paweł Sztwiertnia, który przedstawił uwagi zespołu
ds. konkurencyjności do „Projektu Sprawozdania Rady Ministrów Z Wykonania Ustawy
Refundacyjnej”. Na wstępie sformułowano trzy zasadnicze zastrzeżenia:
1. Projekt sprawozdania został przygotowany z dużym opóźnieniem,
2. Zgodnie z zapisem art. 84 ustawy refundacyjnej Rada Ministrów jest zobowiązana
do przedłożenia Sejmowi RP skutków wprowadzenia nowego prawa w dwa lata
po jego wejściu w życie
3. Projekt nie był konsultowany społecznie
4. Większość danych odnosi się do lat 2011-2013 lub najpóźniej do połowy 2014 r.
W dalszej części prezentacji szczegółowo omówiono zrealizowane przez MZ założenia
i niektóre osiągnięte lub częściowo osiągnięte cele reformy systemu refundacji.
Zgodnie z opinią naszego środowiska, zespół ds. konkurencyjności branży farmaceutycznej
zasugerował, aby projekt „Sprawozdania” został skierowany do szerokiej konsultacji również
z udziałem partnerów społecznych przed przyjęciem go przez Radę Ministrów.
Przed opuszczeniem spotkania premier J. Piechociński przekazał przedstawicielom branży
farmaceutycznej dwie ważne informacje:
1. Ministerstwo Gospodarki w ciągu najbliższych dwóch tygodni przekaże
organizacjom ofertę na zakup przez ONZ produktów leczniczych
produkowanych przez krajowy przemysł farmaceutyczny przeznaczonych
na pomoc krajom, w którym toczą się działania wojenne. Akcja nie ma
charakteru działań humanitarnych, będzie to normalna transakcja zakupu,
szczegóły
zostaną
umieszczone
w
protokole
przygotowywanym
przez Ministerstwo Gospodarki.
2. Premier J. Piechociński poinformował również, iż w chwili obecnej
ministerstwo gospodarki kończy negocjacje z przewoźnikiem w sprawie 30%
wzrostu wysyłek lotniczych dla farmacji na korzystnych warunkach cenowych.

Konkretne propozycje zostaną przekazane organizacjom branżowym
po zakończeniu procesu negocjacji i przygotowaniu konkretnych propozycji
przez Ministerstwo Gospodarki.
W drugiej części spotkania resort gospodarki reprezentowała minister Grażyna Henclewska.
Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny Infarmy przedstawił informacje na temat zmian
w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia w kontekście zasadniczych zmian jakie
projekt ten dokonuje w ustawie refundacyjnych, a dokładnie w całej procedurze składania
i negocjowania wniosków refundacyjnych. Główne wątpliwości branży farmaceutycznej
dotyczą art.19 ust1. dotyczącego Komisji zwanej dalej Zespołem negocjacyjnym, art. 32 a
i następnych dotyczących informatyzacji procedury refundacyjnej (System Obsługi List
Refundacyjnych tzw. SOLR), podpisu elektronicznego. Dzięki pomocy kancelarii prawnej
Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński dwie organizacje Izba i Infarma przygotowały stosowne
uwagi i propozycje zmian. Niestety pomimo zapewnień ministerstwa w dniu wczorajszym
Komisja Zdrowia przegłosowała projekt bez proponowanych zmian, co w naszej ocenie może
doprowadzić do destabilizacji systemu refundacji w Polsce.
Przedstawimy Państwu w najbliższym czasie informację o szczegółowych zmianach
wprowadzonych do tego projektu ustawy, która w dniu dzisiejszym została bez poprawek
skierowana do Senatu.
Warszawa, dnia 25 września 2015 r.
Notatkę sporządzono na podstawie relacji Prezes Ireny Rej
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