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Niniejsze opracowanie jest kontynuacją prac Zespołu Roboczego, który - pod 
patronatem IMS Health - został powołany w celu zdefiniowania zagadnień 
dotyczących zmian wprowadzanych w ustawie refundacyjnej, która weszła 
w życie na początku 2012 roku.

Ogólne cele i zasady pracy Zespołu Roboczego:

a. oszacowanie wpływu nowego prawa na pacjenta, w tym zmian w zakresie 
programów terapeutycznych;

b. oszacowanie wpływu nowego prawa na podmioty działające na rynku 
farmaceutycznym;

c. stworzenie systemu monitorowania wprowadzenia nowej ustawy;
d. zdefiniowanie opinii i interpretacji opartych na wiedzy eksperckiej, dostępnych 

danych rynkowych;
e. publikacja ogólnie dostępnego raportu opisującego wybrane, najbardziej istotne 

zagadnienia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami prace Zespołu skoncentrowały się na wybranych, 
głównych zagadnieniach, mających istotny wpływ na pacjenta oraz obraz rynku 
farmaceutycznego.

W trakcie roboczych spotkań, które odbyły się w okresie luty - maj 2012 roku Zespół 
pracował nad przygotowaniem raportu końcowego wraz z wnioskami dotyczącymi 
implementacji zmian w zakresie programów terapeutycznych. Raport wskazuje także 
obszary wymagające doprecyzowania lub niespójne zarówno w wymiarze prawnym, 
jak i praktycznym.

Kolejna, druga edycja raportu dotyczy zmian w obrębie programów 
terapeutycznych, które - zgodnie z ustawą refundacyjną - od dnia 1 lipca 
2012 roku zostaną zastąpione programami lekowymi.

 W pracach nad przygotowaniem raportu brali udział przedstawiciele następujących 
stowarzyszeń, związków i firm:

• izba gospodarcza „Farmacja polska”

• Naczelna rada Lekarska

• polski związek pracodawców przemysłu Farmaceutycznego

• związek pracodawców innowacyjnych Firm Farmaceutycznych 
iNFarma

• ims Health

geneza powstania raportu
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Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest największą i najbardziej 
kompleksową zmianą prawną dotyczącą rynku leków, w tym rynku szpitalnego, 
przygotowaną przez ustawodawcę w ciągu ostatnich 10 lat.

Jednym z głównych, deklarowanych przez ustawodawcę założeń ustawy było 
zwiększenie dostępności leków dla pacjenta poprzez obniżenie urzędowych cen leków 
i zapewnienie dostępu do innowacyjnego, bardziej skutecznego, ale i drogiego leczenia, 
które jest realizowane głównie przez programy terapeutyczne. Cele te mogą być trudne 
do osiągnięcia. W początkowym okresie wprowadzenia programów lekowych należy 
zwrócić szczególną uwagę na to, aby utrzymać dostęp do leczenia dla ponad 53 tysięcy 
pacjentów korzystających dotychczas z programów terapeutycznych. Zwiększenie 
dostępności, z pewnością możliwe w dłuższej perspektywie, będzie zapewne wymagało 
nowelizacji ustawy, gdyż przepisy dotyczące lecznictwa szpitalnego, w tym programów 
lekowych, są ograniczone i w wielu punktach niejasne.

Pomimo przedstawionych dotychczas informacji zawartych w obwieszczeniu Ministra 
Zdrowia i zarządzeniu Prezesa NFZ, podjęcia szeregu działań przygotowujących 
wprowadzenie zmian w systemie programów terapeutycznych, w dalszym ciągu dużą 
niewiadomą pozostaje zmiana, jaka ma być wprowadzona w ramach programów 
lekowych stworzonych na bazie starych programów terapeutycznych. Obecnie, aby 
zagwarantować dalsze leczenie na poziomie dotychczas akceptowalnym dla pacjenta, 
do 30 czerwca 2012 roku NFZ musi zakontraktować ze szpitalami leczenie na nowych 
warunkach. Nie jest jednak pewne czy świadczeniodawcy obecnie wykonujący 
świadczenia w ramach programów zakontraktują je w całości, a jeśli nawet, to czy 
zdążą zrobić to w ustalonym terminie.

rekomendacje
Z wniosków i analiz przedstawionych w raporcie wynika, że wdrożenie programów 
lekowych na nowych, nie do końca klarownych legislacyjnie i systemowo zasadach 
w praktyce może szczególnie w okresie wdrożenia rodzić problemy, co stawia pod 
znakiem zapytania gotowość systemu do wprowadzenia w życie nowych przepisów.

1. potwierdzenie gotowości szpitali i NFz do przejścia na programy 
lekowe. W celu zapewnienia kontynuacji leczenia pacjentów obecnie objętych 
programami terapeutycznymi niezbędna jest właściwa komunikacja dotycząca 
dostępu do leków oraz miejsca leczenia w ramach programów lekowych. Osoby 
odpowiedzialne za koordynację działań w zakresie programów lekowych oraz 
instytucje odpowiedzialne za wdrożenie zmian czyli NFZ i świadczeniodawcy 
powinni potwierdzić gotowość do wprowadzenia zmian.

2. zapewnienie kontynuacji dotychczasowego leczenia. We wszystkich 
przypadkach, gdzie może wystąpić problem z dostępnością leku dla pacjenta, bądź 
pacjent musi zmienić miejsce leczenia, powinna istnieć alternatywa umożliwiająca 
kontynuację dotychczasowego leczenia do czasu zakończenia terapii. To rozwiązanie 
mogłoby pomóc uniknąć sytuacji wpływających negatywnie na jakość prowadzonego 
leczenia a w skrajnych przypadkach uniknąć bezpośredniego zagrożenia życia 
chorych, jak również wielu dylematów lekarzy ordynujących terapię.

podsumowanie głównych wniosków i rekomendacji
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3. organizacja przetargów na leki stosowane w programach lekowych. 
W celu zapewnienia dostępności leków dla pacjentów - gdy część szpitali ma lub 
może mieć problemy z zakupem leków, wynikające z konieczności ogłoszenia 
i przeprowadzenia nowych przetargów na dostawę leków - należy korzystać 
z istniejącej ścieżki administracyjnej umożliwiającej import docelowy leków. 
Dzięki temu można będzie uniknąć problemów związanych np. z sytuacją gdzie 
dotychczasowe umowy przetargowe nie uwzględniają zmian prawnych m.in. 
niemożności nabywania leków po cenie wyższej niż ustalony limit dla danej grupy 
produktów lub gdzie w przetargach zawartych w ubiegłych latach ceny znacząco 
odbiegają od limitu wskazanego przez Ministerstwo Zdrowia.

4. wyjaśnienie niejasności interpretacyjnych i prawnych. Z analizy zapisów 
nowej ustawy i wniosków płynących z niniejszego raportu wynika, że zarówno na 
poziomie współpracy podmiotu odpowiedzialnego z Ministerstwem Zdrowia, jak 
i na poziomie współpracy NFZ ze świadczeniodawcami, w dalszym ciągu istnieją 
duże obszary niepewności, które jako niewyjaśnione rodzą wiele zastrzeżeń co do 
sposobu wprowadzenia zmian oraz interpretacji zapisów poszczególnych punktów. 
Zarówno komunikaty Ministra Zdrowia, jak i ewentualne wytyczne sformułowane 
przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące interpretacji przepisów 
ustawy refundacyjnej nie stanowią wiążącego prawa i służą wyłącznie celom 
informacyjnym. Dlatego Ministerstwo Zdrowia i NFZ w okresie wdrażania 
programów lekowych na bieżąco powinny monitorować sytuację, podejmować 
niezbędne decyzje i wydawać rekomendacje wspierające cały proces wdrażania. 
Wszędzie tam, gdzie okaże się to konieczne należy również przygotować odpowiednie 
propozycje nowelizacji ustawy.

5. zwiększenie dostępności pacjentów do nowych terapii oraz do leczenia 
w ramach programów lekowych. Bardzo pozytywnie w ostatnich kilku latach 
należy ocenić rozwój programów terapeutycznych i chemioterapii, gdzie budżet 
NFZ z niskiego poziomu osiągnął poziom ponad 2 mld PLN rocznie przeznaczanych 
na ten cel. Ministerstwo Zdrowia powinno przedstawić długofalowy projekt 
dalszego rozwoju programów lekowych i zwiększenia dostępu pacjentów do 
leczenia, wykorzystujący m.in. zapisy ustawy mówiące o przeznaczeniu środków 
zaoszczędzonych na refundacji leków na nowe leki innowacyjne i szerszy dostęp 
do leków generycznych stosowanych w ramach programów lekowych. 

wnioski
W świetle dostępnych informacji wiadomo, iż:

• Programy lekowe mają podstawę prawną wynikającą z decyzji dla poszczególnych 
preparatów, ale załącznikami do nich są opisy wielolekowych programów 
terapeutycznych w kształcie sprzed wejścia w życie ustawy refundacyjnej. 
W przyszłości stworzy to dużą komplikację prawną, ponieważ jakakolwiek 
zmiana w jednej z decyzji dotyczącej leków objętych opisem programu będzie 
zależna od zmian w innych decyzjach. Zmiany te muszą być składane w trybie 
wnioskowym, gdyż ustawa nie przewiduje tu działania Ministerstwa Zdrowia 
z urzędu. Powstanie więc sieć odrębnych zmian w decyzjach refundacyjnych, 
których ustawa nie spina w całość. Jedni wnioskodawcy będą zależni od woli 
innych, co budzi zastrzeżenia w świetle prawa konkurencji.
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• Narodowy Funduszu Zdrowia zakontraktuje nowe programy łącząc je 
w budżety starych, wielolekowych programów. Osobne kontraktowanie 
każdego refundowanego leku byłoby niewykonalne z powodów logistycznych 
(liczba programów wzrosłaby wówczas lawinowo), ale także z powodu 
trudności z ustaleniem z góry ilości poszczególnych leków kupowanych przez 
świadczeniodawców w ramach programu lekowego. Zważywszy jednak, że 
zakres refundacji determinują poszczególne decyzje, wskazania refundacyjne, 
odpowiednie kody EAN, wielkość opakowań itp., rozliczanie programów 
terapeutycznych via poszczególne programy lekowe będzie bardzo utrudnione 
i będzie wymagać dużego, dodatkowego nakładu pracy administracyjnej 
zarówno po stronie szpitali, jaki i NFZ.

• Kontraktowanie programów lekowych przez NFZ będzie odbywało się na 
podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a nie na podstawie indywidualnych 
decyzji refundacyjnych. Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił uwagę na fakt, 
że dokumentem komunikującym do wszystkich zainteresowanych warunki 
refundacji leku w programie lekowym jest obwieszczenie, w związku z czym 
kontraktowanie nie może opierać się na decyzji administracyjnej o refundacji, 
tylko właśnie na informacjach opublikowanych w obwieszczeniu. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy treścią 
decyzji refundacyjnej a obwieszczeniem – w takich przypadkach dla Narodowego 
Funduszu Zdrowia wiążące jest obwieszczenie.

• Ustawa nie reguluje zakresu związania Narodowego Funduszu Zdrowia 
cenami i limitami z obwieszczeń Ministra Zdrowia. Powodować to będzie stałą 
niepewność prawną dotyczącą relacji tych zmiennych do wyceny świadczeń 
w umowach NFZ ze świadczeniodawcami.

• Wycena NFZ jest - tak jak dotychczas - na miligram substancji czynnej, a nie 
na opakowanie leku, ani na DDD, które jest podstawową zmienną cenową 
w obwieszczeniu (podstawą obliczania limitu). Poza tym, ta sama substancja 
czynna w różnych lekach może mieć różną cenę, a nawet mogą wystąpić różnice 
w cenie miligrama substancji czynnej w tym samym leku, ale w różnych 
prezentacjach. Tak więc, wycena za miligram tej samej substancji w różnych 
produktach objętych programem lekowym będzie mogła się różnić. Ustawa 
refundacyjna nie bierze pod uwagę faktu, że z punktu widzenia rozliczenia 
NFZ ze świadczeniodawcami wycena na opakowanie leku jest nieadekwatna 
dla ustalenia wysokości kwoty refundacji za leki faktycznie zużyte przez 
świadczeniodawcę.

• Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 
programy zdrowotne (lekowe) jest już opublikowane na stronie internetowej. 
Zarządzenie nie zawiera opisów samych programów lekowych, ponieważ 
w obecnym stanie prawnym nie są one tworzone przez Prezesa NFZ, tylko 
są załączane do decyzji administracyjnych o refundacji leków w programach 
lekowych. Prezes NFZ będzie kontraktował programy lekowe wyłącznie 
w oparciu o ich opisy w decyzjach refundacyjnych, w związku z czym, jeżeli 
w opisie zabraknie jakiegokolwiek potrzebnego świadczenia w ramach 
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programu, wówczas nie będzie ono zakontraktowane. Oznacza to, że nawet, 
jeżeli program lekowy będzie zakontraktowany, jego realizacja (w przypadku 
błędów w decyzjach) może okazać się w pewnych sytuacjach niemożliwa lub 
utrudniona.

• Wycena leku w programie lekowym przez NFZ będzie uwzględniać instrumenty 
dzielenia ryzyka (RSS). RSS załączone do przekazanych do tej pory NFZ przez 
Ministerstwo Zdrowia decyzji refundacyjnych można podzielić na dwie główne 
grupy: RSS wpływające bezpośrednio na wycenę NFZ (na przykład takie, 
w których wnioskodawca zobowiązuje się do zaopatrywania świadczeniodawców 
po niższych cenach niż ustalona cena urzędowa) oraz RSS nie mającego 
bezpośredniego przełożenia na wycenę (np. zobowiązanie do zwrotu części ceny 
leku zaliczkowo do NFZ). W przypadku tych pierwszych instrumentów dzielenia 
ryzyka wycena NFZ będzie musiała być dokonana w oparciu o rzeczywistą 
cenę leku, czyli tę obniżoną przez RSS. Taka wycena pozwoli oczywiście 
na zrekonstruowanie warunków RSS, co może rodzić problemy na gruncie 
oczekiwanej przez wnioskodawców poufności tych instrumentów (aczkolwiek 
NFZ zwraca uwagę na fakt, że decyzje zawierające RSS nie są opatrywane 
klauzulą poufności). Te RSSy, które polegają na bezpośrednim zasilaniu 
budżetu NFZ przez wnioskodawców nie będą przynosiły żadnych korzyści 
świadczeniodawcom czy pacjentom, albowiem:

• szpital nie otrzymuje benefitu wynikającego z obniżenia ceny dla NFZ 
i z jego perspektywy dany lek jest droższy niż np. lek konkurencyjny. Rodzi 
to ryzyko sztucznego tworzenia limitów finansowych na poziomie szpitala 
i wyboru leków tańszych dla szpitala, a niekoniecznie optymalnych dla 
pacjenta, podczas gdy na poziomie płatnika oba leki mogą kosztować tyle 
samo;

• środki finansowe przekazywane przez firmy do NFZ w ramach 
indywidualnych umów RSS trafiają do linii przychodów NFZ i nie są 
powiązane z budżetem wydatków na leki. W rezultacie kwota refundacji nie 
jest obniżana poprzez płatności firm wynikające z RSS. Istnieje więc ryzyko, 
że w danym roku budżet na refundację może zostać sztucznie przekroczony 
i spowodować kaskadę paybacku dla całego rynku. W rezultacie producenci 
płacić będą dwa razy - w ramach indywidualnych umów i ponownie - 
w wyniku narodowego playbacku, pomimo, że w rzeczywistości, przy 
uwzględnieniu zwrotów z RSS budżet na refundację może faktycznie 
pozostawać na poziomie nieprzekroczonym.

Przy tego rodzaju RSSach, oddziały regionalne NFZ będą co prawda zgodnie ze 
wskazanym powyżej zarządzeniem wyceniać leki do ich limitu refundacyjnego, 
ale ten jest przy takich RSSach wyższy niż dotychczasowe ceny danych leków 
(dotychczasowym rabat przekazany jest do NFZ), gdy tymczasem kwoty 
przeznaczone na programy terapeutyczne nie zostaną odpowiednio zwiększone. 
W praktyce oznacza to, że w ramach danego programu można wyleczyć mniejszą 
liczbę pacjentów.

• W przypadku, gdy świadczeniodawca zakupi, zamiast leku objętego refundacją 
w programie lekowym, lek z importu docelowego (zawierający tę samą substancję 
czynną w takiej samej dawce), droższy od tego, jaki ujęty jest w programie, 
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NFZ zrefunduje cenę świadczenia wyłącznie do wysokości wyceny leku 
refundowanego. Ewentualna różnica w cenie nie będzie pokrywana przez NFZ. 

• W przypadku zmiany w opisie programu lekowego w obwieszczeniu Ministra 
Zdrowia, na przykład wchodzącej w życie przy okazji publikacji kolejnego 
obwieszczenia, konieczne może okazać się rozpisanie na nowo konkursu 
w sprawie wyboru świadczeniodawców zainteresowanych wykonywaniem 
danego programu lekowego. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności 
wówczas, gdy zmiana wpłynie na warunki refundacji poszczególnych preparatów 
w programie lekowym (np. zmiana cen). Podobny problem powstanie, gdy do 
programu lekowego dopisany zostanie kolejny lek. Stanie się tak w szczególności 
wówczas, gdy nowy lek zmieni schemat leczenia w ramach programu.

• Programy będą kontraktowane na czasu zbieżny z okresem obowiązywania 
decyzji refundacyjnych, czyli obecnie do końca 2013 roku. Zważyć jednak 
trzeba, że każda zmiana programu czy poszczególnych decyzji refundacyjnych 
co do leków w programach lekowych wpływa na stabilność i trwałość umów 
na dostawy leków, które są zawierane w trybie zamówień publicznych, niestety 
nieskorelowanym z refundacyjnym cyklem obwieszczeniowym. Taka sytuacja 
powoduje stałe ryzyko strat po stronie dostawców (co może ich zniechęcać do 
działania na rynku szpitalnym), a co za tym idzie - do ograniczenia dostępności 
leków.
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rynek szpitalny w europie
WARTOść RyNKU SZPITALNEgO W 2011 ROKU, MILIARDy EURO, CENy PRODUCENTA 
NETTO

WARTOść RyNKU SZPITALNEgO PER CAPITA W 2011 ROKU, CENy PRODUCENTA NETTO 
EURO
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Źródło: IMS MIDAS, Rynek szpitalny leków, ceny producenta netto, EUROSTAT
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Źródło: IMS MIDAS, Rynek szpitalny leków, ceny producenta netto, dane demograficzne, CAgR w latach 
2006 - 2011, rozmiar bąbelka wyraża wartość rynku.

Polski rynek szpitalny jest dziesiątym co do wielkości rynkiem w Europie. Rynek 
hiszpański, przy zbliżonej liczbie mieszkańców, jest ponad 8 razy większy od 
rynku polskiego. Podobnie jak inne rynki europejskie, polski rynek szpitalny 
charakteryzuje się dużą, prawie 10-procentową dynamiką wzrostu. Jednakże, 
analizując wartość rynku szpitalnego w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, 
uwidacznia się duża różnica w wielkości pomiędzy rynkiem szpitalnym w Polsce 
a rynkami innych krajów europejskich. W Polsce wydatki per capita wynoszą 
19 EUR, podczas gdy w krajach rozwiniętych kilkukrotnie więcej.
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WARTOść SPRZEDAży TOP 30 LEKóW INNOWACyJNyCH NA RyNKU SZPITALNyM ORAZ 
WyDATKI NA Tę gRUPę PRODUKTóW PER CAPITA

Wartość rynku 
szpitalnego dla TOP 30 
produktów w 2010, mln 
EURO, ceny producenta 

netto

Liczba produktów z  
europejskiego TOP 30 

obecna na rynku 
lokalnym

Wydatki per capita na 
grupę TOP 30 

produktów szpitalnych, 
EURO

WŁOCHY 1 825 30 30,2 €

HISZPANIA 1 779 28 38,7 €

FRANCJA 1 637 26 25,3 €

W. BRYTANIA 1 624 30 26,2 €

NIEMCY 962 28 11,8 €

SZWECJA* 578 27 61,9 €

POLSKA 173 26 4,5 €

GRUPA TOP 30 PRODUKTÓW SZPITALNYCH W EUROPIE

ARANESP, ATRIPLA, AVASTIN, AVONEX, CLEXANE, CRESTOR, ENBREL, GLIVEC, HERCEPTIN, 
HUMIRA, INEGY, KEPPRA, LANTUS, LIPITOR, LUCENTIS, LYRICA, MABTHERA, NEULASTA, NEXIUM, 

PLAVIX, REMICADE, REVLIMID, SERETIDE, SEROQUEL, SINGULAIR, SPIRIVA, SYMBICORT, 
TAXOTERE, TRUVADA, ZYPREXA

 

Źródło: IMS MIDAS, Rynek szpitalny leków, ceny producenta netto.

W porównaniu do największych szpitalnych rynków europejskich, Polska ma najniższy 
poziom wydatków per capita na produkty z grupy TOP 30 europejskich produktów 
stosowanych w leczeniu szpitalnym. Na naszym rynku dostępnych jest 26 produktów 
z tej grupy.
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STRUKTURA RyNKU FARMACEUTyCZNEgO W PODZIALE NA RyNEK APTECZNy I RyNEK 
SZPITALNy

DyNAMIKA RyNKU SZPITALNEgO

struktura rynku farmaceutycznego w podziale na rynek apteczny i rynek szpitalny

dynamika rynku szpitalnego

Rynek farmaceutyczny (łącznie rynek apteczny i szpitalny, klasy ATC A-V) w Polsce 
w 2011 roku licząc w cenach hurtowych osiągnął wartość 20,9 mld PLN, w cenach 
producenta netto. średnioroczna zmiana (CAgR) wartości rynku farmaceutycznego 
pomiędzy rokiem 2003 a rokiem 2010 wyniosła +6,5%.

PLN, 2005 – 2012, PPg - przyrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku

rynek szpitalny w polsce
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głównym motorem wzrostu r ynku szpitalnego jest k lasa L0  ( leki
przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy), której udział wartościowy 
wynosi około 40 %.
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W porównaniu do największych szpitalnych rynków europejskich Polska ma najniższy 
poziom wydatków per capita na produkty z grupy TOP 30 europejskich produktów 
stosowanych w leczeniu szpitalnym. Na naszym rynku dostępnych jest 26 produktów 
z tej grupy.
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Spośród top 20 substancji czynnych należących do klasy L0 (według klasyfikacji ATC) 
większość jest lub będzie refundowana w programach terapeutycznych/lekowych. 
Udział wartościowy tych substancji w całkowitych wydatkach NFZ na programy 
lekowe i chemioterapię wynosi blisko 58 %. Liczba substancji czynnych, jakie w 2011 
roku była dostępna w ramach tych świadczeń to 150 molekuł.

 

Lp.
Top 20 substancji czynnych w 

klasie L0 wg. klas ATC; 
wartościowo (PLN), rok 2011

Substancja czynna 
refundowana w programie 

lekowym

Wartość wykonanych 
świadczeń w 2011 roku wg 

NFZ  (PLN)

1 IMATINIB tak 164 493 105

2 TRASTUZUMAB tak 213 929 835

3 RITUXIMAB tak 129 704 649

4 SUNITINIB tak 65 012 906

5 INTERFERON BETA-1B tak 74 913 241

6 DOCETAXEL tak, od 1 lipca 2012 roku 98 856 356

7 CETUXIMAB tak, od 1 lipca 2012 roku 56 044 865

8 ETANERCEPT tak 48 335 753

9 ADALIMUMAB tak 39 136 829

10 INTERFERON BETA-1A tak 41 928 783

11 DOXORUBICIN nie 41 985 491

12 DASATINIB tak 37 423 093

13 PEMETREXED tak, od 1 lipca 2012 roku 33 400 911

14 NILOTINIB tak 25 760 423

15 ERLOTINIB tak, od 1 lipca 2012 roku 36 969 021

16 CAPECITABINE tak 42 144 899

17 BEVACIZUMAB tak, od 1 lipca 2012 roku

18 EVEROLIMUS nie

19 GLATIRAMER ACETATE tak 10 109 930

20 LAPATINIB tak 14 283 237

SUMA 1 174 433 323

wnioski
Rynek szpitalny w znacznym stopniu uzależniony jest od poziomu publicznych 
nakładów i dlatego też jego dynamika w głównej mierze zależy od finansowania NFZ. 
W ostatnich latach znacznie wzrosły wydatki na programy terapeutyczne, co przełożyło 
się na blisko 10-procentoy wzrost rynku szpitalnego. Jednakże, ustawowe ograniczenie 
budżetu NFZ na refundację leków (w tym programów lekowych i chemioterapii) na 
poziomie 17% wpłynie na wartość rynku szpitalnego w Polsce i dostępność pacjenta 
do innowacyjnego leczenia.
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Leczenie nowotworów w polsce i europie
Choroby nowotworowe są bardzo rozpowszechnione we współczesnym świecie. 
W krajach rozwiniętych stanowią one, po chorobach układu krążenia, drugą w kolejności 
przyczynę zgonów. Niewątpliwie jedną z ważnych przyczyn tego zjawiska jest starzenie 
się społeczeństw. Istnieje wyraźna epidemiologicznie udokumentowana zależność 
pomiędzy częstością występowania nowotworów a średnim wiekiem dużej populacji. 
Polska pozostaje krajem o średniej częstotliwości zachorowań na nowotwory złośliwe.

wybrane choroby nowotworowe w polsce 
i ich leczenie
Statystyka chorób nowotworowych w Polsce, na podstawie publikacji COI „Rejestracja 
nowotworów w Polsce” Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, 
Warszawa 2011).

u kobiet w 2009 roku najczęściej rejestrowane były:

Nowotwór złośliwy piersi – 22,8% (Zachorowalność - 50,4/105 )

Jelito grube – 10,0% (Zachorowalność - 17,7/105 )

Płuco – 8,5% (Zachorowalność – 16,7/105 )

Trzon macicy – 7,3% (Zachorowalność – 15,0/105 )

Jajnika – 5,0% (Zachorowalność – 11,0/105 )

Szyjki macicy – 4,5% (Zachorowalność – 10,5/105 )

u mężczyzn w 2009 roku najczęściej rejestrowane były:

Płuco – 21,4% (Zachorowalność – 53,3/105 )

Prostata – 13,3% (Zachorowalność – 32,8/105 ) 

Jelito grube – 12,1% (Zachorowalność -29,8/105 )

Pęcherz moczowy – 6,5% (Zachorowalność – 16,7/105 )

żołądek – 5,0% (Zachorowalność – 12,3/105 )
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SCHEMAT STOPNI ZAAWANSOWANIA W WyBRANyCH CHOROBACH NOWOTWOROWyCH

 

 

Źródło : IMS Oncology Analyzer Poland, Projected Patients (%) 

Źródło : IMS Oncology Analyzer Poland, Projected Patients (%)
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Źródło : IMS Oncology Analyzer , Projected Patients (%)

rak piersi – opis dostĘpNego LeczeNia
Analizując wydatki NFZ w 2009 roku na programy terapeutyczne onkologiczne 
wydatkowano 492 mln (9 tys. pacjentów) natomiast na nieonkologiczne wydatkowano 
600 mln dla ponad 34 tys pacjentów. Największe koszty leczenia zostały poniesione 
w programie leczenia raka piersi, gdzie średni koszt leczenia pacjenta to ponad 67 tys zł.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. 
Jednocześnie jest przyczyną największej liczby zgonów spowodowanych przez 
nowotwory złośliwe wśród kobiet.

W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi (Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych 2010 rok) wykonano ponad 980,7 tys. badań 
mammograficznych u kobiet w wieku 50-69 lat, czyli u ponad 40 proc. wskazanej 
populacji. Stwierdzono raka piersi u 4 341 kobiet, a u 245 059 kobiet łagodne zmiany.
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analiza standardów leczenia nowotworu 
piersi w poLsce, FraNcji i HiszpaNi.
Poniżej, na podstawie badania IMS Oncology AnalyzerTM przedstawiono powszechnie 
obowiązujące schematy leczenia nowotworów piersi w Polsce, Francji, Hiszpanii. 

  

Francja Hiszpania Polska 

Cyclophosphamide/Doxorubicin 2% 10% 20% 

Docetaxel/Doxorubicin 0% 0% 17% 

Trastuzumab 11% 11% 14% 

Fluorouracil/Cyclophosphamide/Doxorubicin 0% 5% 6% 

Fluorouracil/Vinorelbine 0% 0% 5% 

Cyclophosphamide/Docetaxel/Doxorubicin 4% 12% 4% 

Fluorouracil/Cyclophosphamide/Epirubicin 24% 9% 4% 

Paclitaxel 3% 3% 4% 

Docetaxel 4% 2% 2% 

Capecitabine 3% 5% 2% 

Cyclophosphamide/Doxorubicin/Paclitaxel 0% 3% 2% 

Fluorouracil/Cyclophosphamide/Methotrexate 0% 3% 2% 

Paclitaxel/Trastuzumab 1% 3% 2% 

Doxorubicin 0% 0% 2% 

Fluorouracil/Cyclophosphamide/Docetaxel/Epirubicin 14% 2% 2% 

Vinorelbine 1% 1% 2% 

Capecitabine/Lapatinib 1% 1% 2% 

Trastuzumab/Vinorelbine 0% 1% 2% 

Docetaxel/Trastuzumab 3% 1% 1% 

Cyclophosphamide/Docetaxel 2% 4% 1% 

Bevacizumab/Paclitaxel 7% 3% 1% 

Pozostałe 20% 22% 5% 
 

Analizując to zestawienie, z jednej strony dostrzegalne jest zróżnicowanie w stosowaniu 
poszczególnych schematów, jak i zróżnicowanie ich udziału w terapii leczenia raka 
piersi w poszczególnych krajach. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
substancje czynne, które w Polsce dostępne są dla pacjenta w programie leczenia raka 
piersi – trastuzumab, capecitabine – zauważalny jest taki sam udział tych substancji 
w analizowanych państwach.
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Substancje czynne w procesie leczenia nowotworów piersi w Polsce, Francji, Hiszpanii. 
IMS Oncology AnalyzerTM

Rak piersi Francja Hiszpania Polska 
Polska 
program 
terapeutyczny

Polska 
chemioterapia 
standardowa

Polska 
refundacja 
apteczna

Anastrozole x x x x

Bevacizumab x x x

Capecitabine x x x x x

Carboplatin x x x x

Cetuximab x x

Chlorambucil x

Cisplatin x x x x

Cyclophosphamide x x x x

Daunorubicin x

Docetaxel x x x x

Doxorubicin x x x x

Epirubicin x x x x

Erlotinib x

Etoposide x x

Exemestane x x x x

Filgrastim x x x x

Fluorouracil x x x x

Formestane x

Fulvestrant x x x x

emcitabine x x x x

Goserelin x x x x

Ixabepilone x x

Lapatinib x x x x

Lenograstim x x x

Letrozole x x x x

Leuprorelin x x x x

Masitinib x

Megestrol x x

Melphalan x

Methotrexate x x x x

Mitomycin x x x

Oxaliplatin x x

Paclitaxel x x x x

Pegfilgrastim x x x x

Sunitinib x x

Tamoxifen x x x x

Temozolomide x

Trastuzumab x x x x

Triptorelin x

Vindesine x

Vinorelbine x x x x  

Źródło : IMS Oncology Analyzer Poland, Projected Patients (%)
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wnioski
Według przyjętych obecnie standardów, leczenie raka piersi powinno polegać na 
postępowaniu skojarzonym, co oznacza wykorzystanie wszystkich dostępnych metod 
leczenia, w tym również leków innowacyjnych. Zakres wykorzystania poszczególnych 
metod leczenia zależy od stopnia inwazyjności i zaawansowania nowotworu oraz 
obecności czynników prognostycznych. Analiza dostępnych danych pozwala 
wnioskować, iż w Polsce leczenie raka piersi i dostępność leków są zbieżne z metodami 
leczenia w innych krajach europejskich.
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całkowity budżet NFz na refundację w 2012 roku
PLANOWANy CAłKOWITy BUDżET NA REFUNDACJę NA 2012 (W TyS. Zł)

Źródło: komunikat NFZ z dnia 8 marca 2012 r.

Porównując zaplanowany aktualnie, całkowity budżet NFZ na refundację leków w 2012 
roku ze zrealizowanym budżetem NFZ z lat 2010 oraz 2011, różnice w planowanych 
wydatkach przedstawiają się następująco:

• na leki wydawane w aptece na receptę – obniżka planu o 410 mln PLN
vs 2010 rok i o 516 mln PLN vs 2011 rok;

• na leki finansowane w ramach programów terapeutycznych (lekowych) – 
podwyższenie planu o 112 mln PLN vs 2010 rok oraz obniżka planu o 80 mln 
PLN vs 2011 rok.
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podział wydatków NFz Na reFuNdacjĘ 
leków.
Całkowity budżet na refundację wg aktualnego planu finansowego na 2012 rok wynosi 
10 445 819 PLN i obejmuje:

• leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte 
programami lekowymi

• leki stosowane w chemioterapii 
• refundację, w tym:

 » refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;

 » refundację cen leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt. 17 ustawy;
 » refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt. 18 ustawy;

• Rezerwę, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy (brak)

*Art.15 ust. 2 pkt. 17 ustawy - leków nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym 
w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, pod warunkiem że w stosunku 
do tych leków wydano decyzje o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.

**Art.15 ust. 2 pkt. 18 ustawy - środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29 a ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod warunkiem, że w stosunku do tych 
leków wydano decyzje o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.
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dostosowaNie pLaNu FiNaNsowego NFz Na 
rok 2012.
Zgodnie z artykułem 74 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków 
i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych („Dz.U.Nr 122, poz. 696 ze zm., zwanej dalej Ustawą”), wysokość 
całkowitego budżetu na refundację w 2012 roku jest równa kwocie kosztów poniesionych 
w 2010 roku na finansowanie świadczeń gwarantowanych, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie:

• art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej Ustawą o świadczeniach) 
- w zakresie programów zdrowotnych w części dot. leków stosowanych 
w terapeutycznych programach zdrowotnych oraz leczenia szpitalnego 
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dot. leków stosowanych 
w chemioterapii;

• art. 36 ust. 4 i 5, art. 37 ust. 2 i art. 38 ust. 6 Ustawy o świadczeniach (lista 
refundacyjna).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy, w przypadku, gdy po zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego NFZ za 2011 rok koszty poniesione na finansowanie świadczeń 
gwarantowanych w 2011 roku, o których mowa wyżej będą inne, niż ujęte w planie 
finansowym NFZ na 2012 rok, Prezes Funduszu zmienia plan finansowy dostosowując 
wysokość całkowitego budżetu na refundację w 2012 roku do wysokości kosztów 
poniesionych w 2011 roku.

Konsekwentnie, ostateczny plan finansowy NFZ na 2012 rok w zakresie wydatków 
ponoszonych na finansowanie refundowanych leków wydawanych w aptece, programów 
lekowych oraz katalogu chemioterapii powinien być kwotowo równy wysokości kosztów 
poniesionych na finansowanie leków w 2011 roku.

Zgodnie z art. 130 Ustawy o świadczeniach, Prezes Funduszu sporządza roczne 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ nie później niż w ciągu 
6 miesięcy od zakończenia roku, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie to jest 
następnie przyjmowane przez Radę Funduszu (w terminie max. 15 dni od otrzymania) 
oraz podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
po zasięgnięciu opinii:

• ministra właściwego do spraw zdrowia

• sejmowej komisji właściwej do spraw finansów publicznych

• sejmowej komisji właściwej do spraw zdrowia.

Przytoczone powyżej zapisy oznaczają, iż rzeczywista wysokość całkowitego budżetu na 
refundację na rok 2012 będzie znana dopiero po przyjęciu sprawozdania finansowego 
za 2011 rok. Z doświadczenia lat ubiegłych wynika, iż prawdopodobnie nie nastąpi 
to wcześniej niż na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku (sprawozdanie za 2010 
rok zostało przez Radę Funduszu przyjęte 17 czerwca 2011 roku, zaś sprawozdanie za 
2009 rok - 17 czerwca 2010 roku).
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wNioski:
• obecnie plan finansowy NFZ na rok 2012 nie jest dostosowany do zapisów ustawy 

refundacyjnej i nie wiadomo dokładnie kiedy i w jaki sposób to nastąpi;

• nieznane są również plany budżetowe NFZ w odniesieniu do poszczególnych grup 
limitowych, co związane jest z ryzykiem przekroczenia budżetu na refundację 
w danej grupie limitowej i koniecznością udziału w zwrocie kwoty przekroczenia 
– payback.
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programy terapeutyczne
Programy terapeutyczne były dotychczas drugą, alternatywną w stosunku do wykazów 
leków refundowanych, formą refundacji leków w Polsce. W ramach programów 
terapeutycznych finansowane jest kosztowne leczenie wybranych jednostek 
chorobowych, najczęściej w onkologii, reumatologii, chorobach rzadkich i ultra rzadkich. 
O włączeniu chorego do programu terapeutycznego i zastosowaniu odpowiedniej terapii 
decydował lekarz prowadzący, natomiast rolą NFZ w ramach dostępnego budżetu 
było finansowanie tych świadczeń. Dokładne i precyzyjne dane dotyczące warunków 
włączenia chorych do konkretnych programów terapeutycznych zawarte było w opisach 
do tych programów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Zasady finansowania programów terapeutycznych określane są w rozporządzeniach 
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 
zdrowotnych. Natomiast wycena poszczególnych substancji leczniczych stosowanych 
w terapeutycznych programach zdrowotnych określana była w zarządzeniach Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.

Według danych NFZ na temat realizacji programów terapeutycznych, opublikowanych 
za 2009 rok, w ramach realizowanych programów terapeutycznych leczonych było 
ok. 43 tys. pacjentów. W 2011 roku liczba pacjentów objętych leczeniem w zakresie 
programów terapeutycznych to 53 859, a w przypadku chemioterapii - 105 971 
pacjentów.

Liczba programów terapeutycznych dostępnych dla pacjentów już od kilku lat pozostaje 
na stałym poziomie i przedstawia się następująco:

LICZBA PROgRAMóW TERAPEUTyCZNyCH W LATACH 2009 – 2012

Liczba 
programów 

terapeutycznych 

Liczba 
kwalifikacji do 

programów

Całkowita liczba 
programów

onkologiczne 8

inne 27

onkologiczne 8

inne 28

onkologiczne 6

inne 29

onkologiczne 9

inne 29
43

3

5

5

5

38

41

40

2009

2010

2011

2012

 

Źródło: zarządzenia NFZ 
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat, obserwuje się duży wzrost wydatków na programy 
terapeutyczne. Aktualnie (do końca czerwca 2012 roku) Narodowy Fundusz Zdrowia 
realizuje 43 programy terapeutyczne w następującym zakresie:
 

• leczenie raka piersi
• leczenie glejaków mózgu 
• leczenie przewlekłej białaczki szpikowej 
• leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (gIST) 
• leczenie chłoniaków złośliwych 
• leczenie nadpłytkowości samoistnej 
• leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci 
• leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci 
• leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy 
• leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym 
• leczenie stwardnienia rozsianego 
• leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego 

zapalenia stawów o przebiegu agresywnym 
• leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN 
• leczenie choroby gaucher’a 
• leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki 
• leczenie niskorosłych dzieci z ZT 
• leczenie niskorosłych dzieci z PNN 
• leczenie choroby Hurler 
• leczenie dzieci z Zespołem Prader - Willi 
• leczenie choroby Leśniowskiego Crohna 
• leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) 
• leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego 
• zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B 
• leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą 
• leczenie choroby Pompego 
• leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) 
• leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux – Lamy) 
• leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IgF-1 
• leczenie raka nerki
• leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego 

idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o dużej i umiarkowanej aktywności 
choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby 

• leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią 
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) 

• leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych 
• profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją 

oskrzelowo-płucną) 
• leczenie przewlekłego WZW typu B 
• leczenie przewlekłego WZW typu C 
• leczenie raka wątrobokomórkowego 
• leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
• program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej

W ramach 43 programów terapeutycznych finansowanych jest obecnie 
52 substancji czynnych. Niektóre z tych substancji czynnych jest finansowane w kilku 
różnych wskazaniach, co utrudnia wyliczenie kosztów poszczególnych programów 
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terapeutycznych z publikowanych przez NFZ danych o wartości wykonanych świadczeń 
w przeliczeniu na mg substancji czynnej.

Większość obecnych programów terapeutycznych obejmuje dwie lub więcej substancji, 
natomiast opis programu terapeutycznego stanowi niejako schemat leczenia w danym 
wskazaniu.

WARTOść WyKONANyCH śWIADCZEń W 2011 ROKU DLA PRZyKłADOWyCH PROgRAMóW 
TERAPEUTyCZNyCH:

Nazwa programu Wartość wykonanych 
świadczeń w 2011 roku 

Leczenie raka piersi 270 357 970 

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B 55 514 202 

Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespól Huntera) 52 242 852 

Leczenie choroby Gaucher'a 51 886 074 

Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego 47 481 190 

Leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN 27 475 027 

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych 23 408 139 

Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) 15 735 249 

Leczenie choroby Pompego 14 707 575 

Leczenie choroby Hurler 13 087 142 

Lecznie nadpłytkowości samoistnej 11 333 187 

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci 10 364 646 

Leczenie glejaków mózgu 7 344 464 

Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą choroba płuc (dysplazją 
oskrzelowo-płucną) 7 301 257 

Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux Lamy) 6 746 166 

Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1 2 806 806 

Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą 2 019 530 

Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci 1 208 695 
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W listopadzie 2011 roku Minister Zdrowia wpisał do koszyka świadczeń gwarantowanych 
nowe, następujące programy terapeutyczne:

• włókniak guzowaty skóry (nowy program w ramach leczenia wirusowego 
zapalenia wątroby typu B oraz raka nerki);

• leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc, leczenie mięsaków tkanek miękkich 
oraz leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii (nowe programy)

• leczenie raka jelita grubego;

• zmiany do zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B;

• zmiany do stwardnienia rozsianego.

Jednakże, powyższe programy i zmiany nie zostały od razu zakontraktowane przez 
NFZ na rok 2012, w związku z czym - nie zostały wdrożone od początku roku. Dopiero 
zarządzenie Prezesa NFZ z 15 lutego 2012 roku ujęło niektóre zmiany. Jednakże, na 
początku roku płatnik zadeklarował, że w związku z tym, leki w ramach programów, 
które nie zostały zakontraktowane będą finansowane w ramach chemioterapii 
niestandardowej (mimo, że nie wszystkie z nich to chemioterapia stosowana w leczeniu 
raka i zgodnie z prawem leki, które są w koszyku nie mogą być finansowane w taki 
sposób). Dla pacjenta oznacza to, że każdy musi ubiegać się o indywidualna zgodę 
NFZ, co znacznie wydłuża czas procedowania i wiąże się często z odmową udzielenia 
tych świadczeń.

chemioterapia niestandardowa
Jednym z programów terapeutycznych jest program leczenia w ramach chemioterapii 
niestandardowej, który stanowi zbiór otwarty dla leków. Procedura chemioterapii 
niestandardowej obejmuje 2 grupy terapii:

leczenie chorych przy wykorzystaniu leków poza ich zarejestrowanymi wskazaniami, 
ze względu na specyficzną sytuację kliniczną a także w innej dawce, czy innej drodze 
podania niż zarejestrowana;

leczenie chorych przy wykorzystaniu najnowszych leków onkologicznych w ramach 
ich wskazań rejestracyjnych; są to leki zarejestrowane w ostatnim czasie, finansowane 
ze środków publicznych przed włączeniem ich do innych terapeutycznych programów 
zdrowotnych lub katalogu chemioterapii.

Leczenie w ramach chemioterapii niestandardowej odbywa się na indywidualny wniosek 
lekarza prowadzącego. Wniosek ten musi być następnie pozytywnie zaopiniowany przez 
konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie. Akceptacja finansowania chemioterapii 
niestandardowej przez oddział wojewódzki NFZ odbywa się na podstawie wniosku, po 
spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych. Jeżeli takiej rekomendacji nie ma, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ 
może udzielić warunkowej akceptacji na finansowanie terapii. Musi również przekazać 
taką zgodę Prezesowi NFZ, a ten musi wystąpić do Ministra Zdrowia w trybie art. 
31e ustawy o świadczeniach. Warunkowa akceptacja na finansowanie świadczenia 
w programie chemioterapii niestandardowej może być udzielana do momentu wydania 
rekomendacji przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.
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W stosunku do roku 2006 znacząco spadła liczba składanych wniosków, przy 
jednoczesnym systematycznym wzroście ogólnej kwoty wydatków na chemioterapię 
niestandardową, co może świadczyć o zmianie struktury finansowanych leków. 
Finansowane są coraz droższe, bardziej innowacyjne terapie.

Zgodnie z ustawą refundacyjną świadczenia chemioterapii niestandardowej powinny 
być realizowane na dotychczasowych zasadach do końca 2013 roku z zastrzeżeniem, że 
leki finansowane w tym trybie nie mogą być zarejestrowane po 1 stycznia 2012 roku. 
W praktyce już teraz Fundusz dość często odmawia wydawania zgody na finansowanie 
leków w ramach tego świadczenia, a nowe terapie zarejestrowane po 1 stycznia 2012 
roku nowy lek na czerniaka) nie mogą być finansowe w tym trybie. Konsekwencją jest 
brak dostępu do wielu zarejestrowanych już leków, które oczekują na finansowanie 
w ramach programu.

Wraz ze wzrostem wydatków na chemioterapię niestandardową wzrosły również 
koszty związane z całkowitą kwotą programów terapeutycznych. Na przestrzeni 
ostatnich 6 lat, począwszy od roku 2006, średnioroczny wzrost wydatków wynosi 
+16,4%. Jednakże, już w roku 2011 bazując na wstępnych danych ogłoszonych przez 
NFZ widać spowolnienie dynamiki wzrostu wydatków ponoszonych na programy 
terapeutyczne. Związane z ustawą refundacyjną dostosowanie wysokości całkowitego 
budżetu na refundację w 2012 roku i kolejnych dwóch latach do wysokości kosztów 
poniesionych w 2011 roku również nie przełoży się na wzrost całkowitych kosztów 
programów lekowych.

WyDATKI NFZ NA PROgRAM LECZENIA W RAMACH CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ 
W LATACH 2006 - 2011

 

 

Rok Liczba wydanych zgód Wydatki na chemioterapię niestandardową 
(PLN) 

2006 10 015 79 434 662 

2007 6 641 107 923 017 

2008 6 261 125 978 885 

2009 6 445 135 808 621 

2010 6 645 161 612 580 

2011 brak danych  brak danych  
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Realizacja programów terapeutycznych odbywa się w jednostkach organizacyjnych 
(szpitale, przychodnie) wskazanych w opisie konkretnego programu. W celu realizacji 
świadczenia, jednostki organizacyjne kontraktują umowy z NFZ na dany okres 
rozliczeniowy. Liczba jednostek, które podpisały umowy na realizację programów 
terapeutycznych w pierwszym półroczu 2012 roku to 444. łączna kwota podpisanych 
umów z NFZ na rok 2012 to 1,15 mld PLN.

WyDATKI NFZ NA PROgRAMy TERAPEUTyCZNE W LATACH 2006 – 2012 (W MLN PLN)

 

Rok 2012  

Planowana kwota 1 597 
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PPG         +10,5%     +60,5%     - 6,4%       +27,5%      +1,1% 

 

* wg wstępnej informacji o wielkości kwoty refundacji w okresie styczeń – grudzień 2011 roku z dnia 
28.03.2012 
**wg informacji o wielkości kwoty refundacji z dnia 05.04.2012 (w mln PLN)

SUBSTANCJE CZYNNE 
STOSOWANE W 
PROGRAMACH 

TERAPEUTYCZNYCH

PROGRAMY TERAPEUTYCZNE 

CHEMIOTERAPIA NIESTANDARDOWA               61 538 161    3 922 037    

CHEMIOTERAPIA - AMBULATORYJNA Z ZAKRESEM 
SKOJARZONYM               51 936 842    

CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJE Z ZAKRESEM 
SKOJARZONYM             144 976 140    

CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJE JEDNODNIOWE Z 
ZAKRESEM SKOJARZONYM             139 348 620    

TERAPIE HEMATOLOGICZNE             125 569 240    10 166 467    

TERAPIE ONKOLOGICZNE             173 858 340    12 205 980    

INNE TERAPIE             381 311 460    48 252 535    

Suma końcowa         1 078 538 803     74 547 018    
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wnioski
głównym celem dotychczasowych programów terapeutycznych było zapewnienie 
chorym bezpłatnego dostępu do innowacyjnego i kosztownego leczenia. Poprzez 
stworzenie katalogu substancji czynnych płatnik kontroluje zasadność wyboru danej 
terapii oraz koszty ponoszone na ten rodzaj świadczenia. Stworzenie katalogu leków 
w oparciu o molekułę jest czynnikiem stymulującym konkurencyjność kosztową, 
w danym programie, dzięki czemu zaoszczędzone środki można przeznaczyć na 
stworzenie nowych programów, bądź dodanie kolejnych substancji czynnych do 
programów już istniejących.

Jednocześnie, aktualne ceny leków stosowanych w programach terapeutycznych nie 
są cenami urzędowymi, co oznacza, że świadczeniodawca, który wynegocjował cenę 
niższą niż cena katalogowa ”zarabia” na procedurze i może te środki przeznaczyć 
na działalność szpitala, co jest też czynnikiem stymulującym i zachęcającym do 
kontraktowania świadczeń z zakresu programów terapeutycznych.

Powyższe czynniki stymulujące rozwój programów terapeutycznych w bezpośredni 
sposób przyczyniły się do zwiększenia dostępności pacjenta do tego typu leczenia.
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wprowadzenie
Ustawa refundacyjna wprowadza nowe regulacje prawne odnoszące się do rynku 
szpitalnego, przez co wpływa również na istniejące obecnie programy terapeutyczne. 
W tym obszarze zmiany dotkną zarówno pacjentów, jak i podmioty odpowiedzialne, 
uczestniczące w tym rynku.

Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym, w którym chorzy zakwalifikowani 
do programów terapeutycznych kontynuują leczenie do końca czerwca 2012 roku. 
Natomiast od lipca 2012 roku chorzy mają być objęci programami lekowymi. 
Przepisy przejściowe ustawy nie zapewniają stuprocentowego przeniesienia obecnych 
programów terapeutycznych do nowych programów lekowych. Z dotychczas 
opublikowanych informacji wynika że wszystkie programy terapeutyczne, zostały 
przekształcone w programy lekowe. Nie wiadomo niestety, czy wszyscy pacjenci będą 
mieli zapewnioną ciągłość leczenia bez potrzeby ponownej kwalifikacji do programu i co 
w sytuacji, gdy jakieś leki nie przejdą do nowego systemu, albo staną się niedostępne 
ze względu na barierę ceny zakupu przez świadczeniodawców, określoną przez limit 
finansowania. Ustawodawca nie przewidział w okresie przejściowym możliwości 
uzupełniania istniejących programów o nowe substancje czynne ani utworzenia 
nowych programów. Nowe, wcześniej nie istniejące programy lekowe zostały ogłoszone 
w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia i zaczną obowiązywać od 1 lipca 2012 roku.

Z obecnych 43 programów terapeutycznych opartych na substancjach czynnych, po 
dopisaniu kolejnych 5 nowych programów powstanie 48 programów zawierających 
263 leków opartych na jednostkowym kodzie EAN. W wyniku zamiany programów 
terapeutycznych na programy lekowe prawdopodobne są następujące scenariusze dla 
pacjentów tych programów:

programy lekowe

Obecnie do 30.06.2012 Od 01.07.2012 Zmiana dla pacjenta

Lek znajduje się w programie 
terapeutycznym 

Lek znajdzie się od 1 lipca 2012 w 
programie lekowym

Brak wpływu na pacjenta jeżeli 
szpital podpisze umowę z NFZ na 

program lekowy

Lek znajduje się w programie 
terapeutycznym 

Lek znajdzie się od 1 lipca 2012 w 
programie lekowym

Konieczność zmiany szpitala i 
lekarza jeżeli szpital nie podpisze 
umowy z NFZ na program lekowy

Lek znajduje się w programie 
terapeutycznym 

Lek znajdzie się od 1 lipca 2012 w 
programie lekowym ale z ceną 

powyżej limitu

Konieczność zmiany przez lekarza 
leku na inny dostępny w programie 

lekowym w cenie limitu lub 
zakończenie leczenia

Lek znajduje się w programie 
terapeutycznym 

Lek nie znajdzie się od 1 lipca 2012 
w programie lekowym

Konieczność zmiany leku na inny 
dostępny w programie lekowym lub 

zakończenie leczenia
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W wyniku zamiany programów terapeutycznych na programy lekowe prawdopodobne 
są następujące scenariusze dla świadczeniodawcy, jakim jest szpital:

Niezwykle istotny z punktu widzenia lekarza/szpitala jest brak marginesu do działania 
w sytuacji, gdy szpital nie podpisze umowy z NFZ i może dojść do zagrożenia życia 
pacjenta bądź wysokość limitu finansowania w danej grupie limitowej wymusi wybór 
terapii. Lekarz nie będzie miał możliwości leczenia pacjenta lekiem, którego cena 
przekracza limit za jaki będzie płacił NFZ. Przy założeniu niemożności zastosowania 
zamiennika, wprowadzenie limitu finansowania może w znacznym stopniu ograniczać 
dostępność pacjenta do leczenia a dla lekarza powodować ograniczenia w powszechnie 
obowiązujących standardach leczenia. Dopiero wdrożenie zakontraktowanych 
programów może uwidocznić pewne problemy, które spowodują ograniczenia 
w dostępności leku i zagrożenia dla chorego.

Z zapisów ustawy refundacyjnej wynika że obecnie obowiązujące programy ”per terapia” 
powinny być zastąpione programami ”per lek”/”per dawka”. Jednakże z opublikowanych 
list refundacyjnych, zawierających leki dostępne od 1 lipca w programach lekowych 
wynika iż zostanie utrzymany w dalszym ciągu wielolekowy charakter programów. 
Natomiast zarządzenia sprawozdawcze publikowane przez NFZ wskazują, że każdy 
lek rozliczany będzie indywidualnie.

Nie jest do końca jasne, czy szpital będzie kontraktował wszystkie dostępne w danym 
schorzeniu programy lekowe - tak jak dotychczas - czy tylko wybrane. Nie wiadomo 
czy szpital, który do tej pory kontraktował jedno świadczenie, w przyszłości będzie 
musiał kontraktować odrębnie świadczenia dla poszczególnych paczek leków.

Negocjacje ceNowe
Nowe procedury, zgodne z ustawą refundacyjną, przenoszą proces aplikowania 
o refundację leku w programach na podmioty odpowiedzialne, jakimi są firmy 
farmaceutyczne. Dużym, dostrzegalnym obecnie problemem jest brak odpowiednich 

Obecnie do 
30.06.2012 Od 01.07.2012 Warunki 

Zmiana dla 
świadczeniodawcy 

(szpital) 

Lek znajduje się w 
programie terapeutycznym  

Lek znajdzie się od 1 lipca 
2012 w programie 

lekowym 

Cena leku powyżej kwoty 
limitu finansowania 

Szpital podpisze umowę z 
NFZ na program lekowy, 
ale nie ma pewności czy 

nie będzie musiał dopłacać 
do leczenia  

Lek znajduje się w 
programie terapeutycznym  

Lek znajdzie się od 1 lipca 
2012 w programie 

lekowym 

Cena leku równa kwocie 
limitu finansowania 

Brak wpływu - jeżeli szpital 
podpisze umowę z NFZ na 

program lekowy 

Lek znajduje się w 
programie terapeutycznym  

Lek znajdzie się od 1 lipca 
2012 w programie 

lekowym 

Niedostosowanie opisu 
programu do decyzji 
refundacyjnych albo 
rozbieżności w tym 

zakresie  

Szpital nie podpisze 
umowy z NFZ bo ten nie 
będzie kontraktował tego 

programu 

Lek znajduje się w 
programie terapeutycznym  

Lek znajdzie się od 1 lipca 
2012 w programie 

lekowym 

Zaostrzenie warunków 
realizacji programów 

(wskazanie w opisie typu 
oddziału, konieczność 

posiadania apteki 
szpitalnej) 

Szpital nie podpisze 
umowy z NFZ ze względu 

na niespełnienie warunków 
koniecznych do realizacji 

programu 

Lek znajduje się w 
programie terapeutycznym  

Lek nie znajdzie się od 1 
lipca 2012 w programie 

lekowym 
  

Szpital nie kontynuuje 
leczenia, co może stanowić 

zagrożenie życia dla 
pacjenta 
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rozporządzeń do ustawy refundacyjnej, w tym między innymi rozporządzenia 
dotyczącego wzoru wniosku o refundację nowego leku w ramach programu lekowego.

Ze względu na fakt, że program lekowy będzie jedną z form refundacji leku, został on 
powiązany z wykazem leków refundowanych. Przedmiotowe leki zostały pogrupowane 
w grupy limitowe zawierające tę samą molekułę. Ustawa dopuszcza jednak tworzenie 
grup zawierających różne molekuły co może zablokować szpitalowi dostęp do leków 
droższych niż limit. Nie jest także pewne to, jak często będzie dochodziło do zmian 
w określaniu limitu finansowania, zważywszy, że przepis art. 15 ust. 11 dotyczący 
podstawy limitu dla takich leków odnosi się do % obrotu rocznego, podczas gdy art. 
15 ust. 4 dotyczący leków aptecznych odnosi się % obrotu kwartalnego. Niezależnie 
od tego, w każdym przypadku zmiany w wysokości limitu finansowania w danej 
grupie limitowej będą możliwe co dwa miesiące, bowiem co dwa miesiące mogą być 
publikowane zmiany w obwieszczeniach. Decyzja refundacyjna wraz z załączonym 
programem ma obowiązywać 2 lata. Możliwość wcześniejszego wydania kolejnej decyzji 
dotyczącej programu (czyli także zmian w programach) będzie możliwa - co do zasady 
- tylko wówczas, jeżeli podmiot odpowiedzialny złoży nową (niższą) ofertę cenową.

Dodatkowym problemem prawnym jest wadliwe adresowanie decyzji refundacyjnych, 
sprzecznie z art. 67 ust. 3 nie do polskich przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych, 
ale do zagranicznych podmiotów odpowiedzialnych. Te ostatnie nie dość, że nie 
są podmiotami polskimi i nie podlegają polskiemu prawu administracyjnemu, 
w większości przypadków nie prowadzą obrotu danymi produktami, a więc nie będą 
mogły realizować np. zobowiązań cenowych. Co więcej, te same firmy otrzymują różnie 
adresowane decyzje i różnie adresowane instrumenty dzielenia ryzyka. W tym stanie 
rzeczy nie wiadomo, jakie spółki będą zobligowane do jakich działań. Wprowadza to 
stan ogromnej niepewności prawnej, a co za tym idzie niepewności finansowej dla 
wszystkich podmiotów wymienionych w decyzjach refundacyjnych.

umowy podziału ryzyka
Istotnym i niezwykle pozytywnym novum zawartym w ustawie są zapisy pozwalające 
na stosowanie instrumentów dzielenia ryzyka, które dają płatnikowi dużą elastyczność 
i swobodę w kształtowaniu dodatkowych warunków uzyskania decyzji refundacyjnej 
w przypadku kosztownych terapii.

Ustawa refundacyjna dopuszcza możliwość zawierania - na etapie negocjacji 
cenowych - umów podziału ryzyka. W przypadku leków aptecznych mechanizm ten 
zadziałał w bardzo ograniczonym zakresie i - mimo oczekiwań - nie zastąpił innego 
mechanizmu oszczędzania wydatków płatnika tj. grupowania leków, choć grupowanie 
jest rozwiązaniem gorszym z punktu widzenia pacjenta zmuszonego do ponoszenia 
wysokiej dopłaty do leków droższych niż limit. W przypadku leków w programach 
lekowych, mechanizm ten zadziałał lepiej, ale w większości przypadków polega 
na zagwarantowaniu pewnego rabatu dla NFZ i wynikającego z niego obniżenia 
limitu finansowania, a nie na przykład na zwiększeniu dostępności do leczenia na 
poziomie szpitala. Ponadto, nie jest do końca rozwiązana kwestia wskazana powyżej 
– relacji umów dzielenia ryzyka do wyceny leków, której dokona NFZ w zarządzeniu. 
Z dostępnych informacji wynika, że NFZ stoi na stanowisku, iż w przypadku umów 
dzielenia ryzyka wpływających bezpośrednio na wycenę NFZ (na przykład takie, 
w których wnioskodawca zobowiązuje się do zaopatrywania świadczeniodawców 
po niższych cenach niż ustalona cena urzędowa), ta będzie musiała być dokonana 
w oparciu o rzeczywista cenę leku, czyli tę obniżoną przez umowę.
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Wydaje się, że formuła umów jest w obecnym kształcie bardzo otwarta. Jednakże, 
przykłady innych państw pokazują ewolucję umów podziału ryzyka od prostego 
podziału kosztów do skomplikowanych umów opartych na zależności od wyników 
terapeutycznych. Podobny scenariusz wydarzeń jest możliwy również w Polsce, jednakże 
ze względu na brak jasno ustalonych markerów mierzalności efektów terapeutycznych, 
w początkowym okresie przewiduje się proponowanie płatnikowi przez producentów 
głównie umów cenowo-wolumenowych.

EWOLUCJA UMóW DZIELENIA RyZyKA NA PRZyKłADZIE WłOCH

Ewolucja porozumień podziału ryzyka: przykład Włoch, od prostego podziału kosztów do 
skomplikowanych umów podziału ryzyka opartego na zależności od wyników 

 

Podział kosztów 
50% upust na cenę leku na 
pierwsze cykle terapii 

Sunitinib (Setent) – RCC, erlotinib 
(Tarceva) - NSCLC 

Opis 
schematu 

50% upust na sunitinib lub 
erlotinib na pierwsze 3 miesiące 
(2 cykle) terapii 

 

Podział ryzyka 
Pacjent jest leczony na koszt 
płatnika; jeśli u pacjenta stwierdzi 
się progresję choroby, producent 
zwraca 50% kosztów terapii 

Dasatanib (Sprycel) - CML 
Opis 
schematu 

50% obniżka ceny u pacjentów z 
progresem choroby 
rozpoczynającym się po 
pierwszym miesiącu/cyklu terapii 

 

Zależność od wyników 
(Payment by performance) 
Pacjent jest leczony na koszt 
płatnika; jeśli u pacjenta stwierdzi 
się progresję choroby, producent 
zwraca 100% kosztów terapii 

Nilotinib (Tasigna) - CML 
Opis 
schematu 

Płatnik pokrywa 100%kosztów w 
pierwszym miesiącu terapii; 
producent zwraca całość kosztów 
dla pacjentów z progresją 
choroby 

 
 

RODZAJE UMóW DZIELENIA RyZyKA

Umowy podziału ryzyka można podzielić na finansowe i oparte na wynikach klinicznych 

 

 

 

 

 

 

Upusty na 
portfolio 

produktów 

 Gwarancja, że 
pacjenci LUB 
lek osiągną 
klinicznie 

zdefiniowany 
efekt 

Gwarancja, że 
pacjenci 

osiągną inny 
klinicznie 

ważny efekt 
powiązany z 

działanie leku 

 Gwarancja, że 
relatywna 

konsumpcja 
leku pozostanie 
w określonych 

granicach, 
powyżej 
których 

producent 
będzie 

zmuszony dać 
upust 

Producent 
ponosi wszelkie 
koszty ponad 

założone 
wydatki na lek 
w danym roku 

lub ponad 
złożone koszta 

per pacjent 

 

 

 

 

Tradycyjne 
kontrakty / przetargi 

Rabat Umowy portfolio 

Umowy oparte na wynikach 
klinicznych 

Dowód kliniczny Wynik kliniczny 

Umowy finansowe 

Pułap 
woluminowy 

Pułap cenowy 
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RODZAJE UMóW DZIELENIA RyZyKA

Producenci zawierający umowy o dzieleniu ryzyka powinni mieć prawo do poufności 
w zakresie treści umowy. Brak zapewnienia poufności - poza tym, że może prowadzić 
do roszczeń - byłby czynnikiem hamującym słuszną ideę umów dzielenia ryzyka.

Wydaje się, że w ramach ustalonych z Ministerstwem Zdrowia instrumentów podziału 
ryzyka, cena leku zostanie utrzymana, w zamian za co podmiot odpowiedzialny będzie 
uczestniczył w kosztach terapii określonym lekiem, obecnym w programie lekowym. 
Nie jest jednakże jasne, jak dokładnie ma przebiegać ta procedura. Jednym z możliwych 
rozwiązań jest na przykład comiesięczna wpłata na konto NFZ określonych kwot 
ustalonych w ramach umów z Ministerstwem Zdrowia. Zgodnie z ustawą refundacyjną 
odpowiedzialność za realizację zawartych umów podziału ryzyka spada na płatnika, 
jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest on niejako realizatorem umowy podziału 
ryzyka, zobligowanym do przygotowania instrukcji dla świadczeniodawcy, czyli szpitala 
na temat tego, jak ten ma się zachowywać w danym okresie rozliczeniowym. Zatem 
w zakresie realizacji programów lekowych obecne są cztery strony, które nie będą 
miały ze sobą styczności: Ministerstwo Zdrowia negocjuje wysokość finansowania 
produktów leczniczych z podmiotami odpowiedzialnymi, natomiast wojewódzkie 
oddziały NFZ kontraktują programy ze świadczeniodawcami w skali województw, 
z uwzględnieniem umów podziału ryzyka.

Wątpliwości, jakie pojawiają się na tym etapie dotyczą poufności umów zawartych 
przez podmioty odpowiedzialne. Jak będzie zabezpieczona poufność wniosków procesu 
negocjacyjnego oraz warunków zawarcia umowy dzielenia ryzyka? Czy Fundusz jest 
przygotowany do analizy i monitorowania umów dzielenia ryzyka? Jaki charakter 
prawny mają należności wynikające z porozumień, które w istocie nie są umowami, lecz 
rozstrzygnięciem administracyjnym odzwierciedlonym w decyzji refundacyjnej? Czy 
ustalenia centralne pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a podmiotami odpowiedzialnymi 
zostaną sprawnie i poufnie zaaplikowane do realizacji w 16 oddziałach regionalnych? 
Czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł kwestionować formę podpisanych 
porozumień podziału ryzyka?

Wątpliwości dotyczą również sposobu wdrożenia i monitorowania instrumentów 
dzielenia ryzyka – w tym na styku Prezesa NFZ – dyrektorów oddziałów wojewódzkich 
NFZ oraz świadczeniodawców. Nie wiadomo również, w jaki sposób poszczególnym 
świadczeniodawcom zostaną zagwarantowane korzyści z umów zawieranych ”centralnie”, 
z Prezesem NFZ, zwłaszcza wówczas, gdy na przykład ”rabat” gwarantowany przez 
dostawcę nie przekłada się na dostępność cenową leków dla szpitali.

wątpLiwości dotyczące pojĘcia „Limitu 
FiNaNsowaNia” Leków dostĘpNycH 
w programacH LekowycH i cHemioterapii.
Ustawa refundacyjna zakłada, że także do leków dostępnych w programach 
lekowych i chemioterapii odnosi się pojęcie ”limitu finansowania” (art. 15 ust. 
1 i 12 Ustawy). Powoduje to liczne wątpliwości systemowe.

O ile bowiem w przypadku leków aptecznych systemowa funkcja limitu finansowana 
jest jasna i oznacza granice finansowania danego leku przez NFZ przy jednoczesnym 
założeniu pokrywania przez pacjenta reszty ceny, o tyle w przypadku leków szpitalnych 
zastosowanie pojęcia „”limit finansowania” jest niespójne z innymi regulacjami 
prawnymi.
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Po pierwsze, nie wiadomo, jaka jest relacja limitu finansowania do wyceny punktowej 
Prezesa NFZ dokonywanej dla oddziałów wojewódzkich NFZ kontraktujących ze 
świadczeniodawcami, w oparciu o art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotychczas w przypadku leków 
szpitalnych to wycena świadczenia lub substancji dokonana przez Prezesa NFZ 
determinowała de facto zakres publicznego finansowania danego leczenia. Jak już 
wiadomo z deklaracji MZ i NFZ, ma się to zmienić, ale w takim razie nie wiadomo 
jaką rolę prawną odgrywać będzie „”limit finansowania”. W dodatku limit obliczany 
ma być nie na miligram substancji, ale dla DDD leku stanowiącego podstawę limitu 
(na domiar złego nie jest jasne w jaki sposób MZ obliczy pierwsze limity zgodnie z art. 
15 ust 11, bowiem przepis ten jest bardzo nieprecyzyjny i odnosi się do pokrycia rynku 
w „grupach limitowych”, których dotychczas w szpitalnictwie nie było). Ponieważ leki 
w programach lekowych i chemioterapii dostarczane są pacjentom za darmo ”limit” nie 
oznacza tutaj granicy finansowania publicznego vs. nakłady własne pacjenta. Można 
jednak twierdzić, że zapis o limicie oznacza prawne zobowiązanie NFZ do zapewnienia 
w tych granicach leczenia pacjentowi. Kłopot w tym, że zgodnie z art. 15 i 35 ustawy 
i świadczeniach wszystkie leki refundowane są świadczeniami gwarantowanymi, a więc 
sam wpis na wykaz, a nie konstrukcja limitu określa status leku jako gwarantowanego. 
Ustawa refundacyjna musi być bowiem traktowana jak jedna z ustaw gwarantujących 
pacjentom świadczenia zdrowotne. Aby więc pojęcie limitu miało sens normatywny, 
trzeba przyjąć założenie, że „”kogoś”, czyli NFZ ten limit wiąże. W przeciwnym 
wypadku należałoby dojść do wniosku, że ustawa refundacyjna zawiera normę pustą. 
Deklarowane przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ utrzymanie niezależnego od limitu 
wyceniania leku oznaczać może właśnie, że ceny zbytu i limity pozostaną fikcją.

Po drugie, funkcję racjonalizacji wydatków szpitali na leki spełnia ustawa o zamówieniach 
publicznych, której zastosowanie ustawa refundacyjna niezwykle utrudnia, co ujawniło 
się już w przypadku leków z listy refundacyjnej kupowanych przez szpitale. Ani 
koncepcja limitu, ani częstotliwość jego zmian nie jest dostosowana do specyfiki 
zamówień szpitalnych i długoterminowości umów z dostawcami leków.

Po trzecie, nie jest także jasne, jak umowy podziału ryzyka będą inkorporowane 
w proces wyznaczania limitów i wycen NFZ. W szczególności nie wiadomo, czy cena 
hurtowa, do której zapewnienia zobowiązuje się wnioskodawca w instrumencie 
dzielenia ryzyka, będzie uwzględniania dla potrzeb wyliczenia limitu w oparciu o art. 
15 ust. 12 ustawy. Przepis ten również odwołuje się do ”ceny hurtowej”, ale nie definiuje 
jej – co stwarza problem interpretacyjny w sytuacji, gdy cena jest maksymalna i może 
być zmieniana. Nie wiadomo zatem, czy limit oparty jest na cenie maksymalnej, czy 
deklarowanej w instrumencie dzielenia ryzyka.

W dniu 10 maja 2012 roku ukazało się Zarządzenie nr 27/2012/DgL Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), które zmienia 
zasady rozliczania pomiędzy płatnikiem a świadczeniodawcą. Wydaje się, że jest 
ono mniej korzystne dla świadczeniodawców i może być przyczyną problemów 
w kontraktowaniu umów. Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ, jednostką rozliczeniową 
pozostaje nadal punkt, który odpowiada jednostce miary leku, ale sposób obliczenia 
jej wartości się zmienia, bowiem będzie zależna od ustalonych instrumentów dzielenia 
ryzyka.
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W przypadku, kiedy umowa podziału ryzyka oparta jest o mechanizm payback, 
rozliczenie nastąpi w oparciu o wysokość limitu finansowania zgodną z obwieszczeniem, 
bez względu na to, za jaką cenę świadczeniodawca kupi lek (cena może być niższa niż 
cena z obwieszczenia). W sytuacji, kiedy szpital zakupi lek taniej, to i tak NFZ zapłaci 
cenę równą wysokości limitu finansowania, a różnica pozostanie zyskiem dla szpitala. 
Inaczej natomiast sytuacja będzie wyglądała w przypadku, kiedy umowa podziału 
ryzyka oparta będzie na obniżeniu ceny leku przez podmiot odpowiedzialny. Wówczas 
szpital jest zobowiązany do zakupy leku po cenie obniżonej i rozliczenia tego leku 
według tej ceny, czyli ceny wystawionej na fakturze. W tym przypadku cały zysk jest 
po stronie NFZ, a szpital został pozbawiony możliwości oszczędności.

grupy Limitowe i art. 9 ust. 2 ustawy 
Mechanizm tworzenia grup limitowych kształtuje dostępność poszczególnych leków 
dla pacjentów w szpitalach. Szpitale nie mogą bowiem nabywać leków po cenie wyższej 
niż cena leku ustalającego limit w grupie. Jeżeli grupa będzie zbyt szeroka tj. będzie 
zawierać leki, które nie są faktycznymi zamiennikami terapeutycznymi, ale na przykład 
powinny być stosowane w innych fazach terapii, szpital niektórych leków po prostu 
nie będzie mógł kupić.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia limity grupowe dla substancji o takim samym 
działaniu mają stanowić zachętę do konkurencji cenowej. Trzeba jednak pamiętać, że 
nawet podobnie działające leki nie dla wszystkich pacjentów się nadają, a wszystkie 
leki refundowane zgodnie z art. 15 i 35 ustawy o świadczeniach są świadczeniami 
gwarantowanymi, a więc wszystkie - a nie tylko te wyznaczające limit - należą się 
pacjentowi za darmo u świadczeniodawców. Wątpliwości, jakie powstają w związku 
z grupowaniem leków szpitalnych dotyczą głównie tego, że szpitale będą miały problem 
z zakupem leków, których cena jest wyższa niż cena produktu wyznaczającego limit 
w danej grupie limitowej. Stanowi to pewien rodzaj zagrożenia w dostępie do części 
leków, bo powstaje dylemat, co szpital ma zrobić w sytuacji, gdy podmiot odpowiedzialny 
albo hurtownik nie obniży ceny swojego produktu do ceny limitu? Czy wówczas 
przepis zakazujący szpitalom kupowania leków po cenach wyższych niż cena leku 
wyznaczającego limit w danej grupie zablokuje dostępność pacjenta do terapii?

Mimo, że Ministerstwo Zdrowia w dwóch komunikatach odniosło się do problemu 
maksymalności cen i marż leków szpitalnych oraz problemu bariery zakupu leków dla 

Dodatkowo, świadczeniodawcy, którzy zostali zobligowani do rozliczeń zgodnie 
z obniżonymi cenami zawartymi w umowach podziału ryzyka powinni 
jak najszybciej poprosić o przedstawienie tych umów, aby odpowiednio 
przygotować rozliczenia w najbliższym czasie.

Jak wynika z opublikowanego obwieszczenia, zawierającego leki stosowane 
w programach lekowych, grupy limitowe zostały zawężone do tej samej 
substancji czynnej i nie sumują one leków o innych molekułach. W przypadku 
chemioterapii zdarzają się jednak przypadki szerszego niż opartego na 
molekule zgrupowania leków. Spowoduje to niedostępność często niezbędnych 
leków, ratujących życie, a droższych niż limit.
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szpitali, wynikającej z art. 9 ust 21, komunikaty - choć mogą ułatwić sprzedaż leków 
szpitalnych - pozostają w sprzeczności z tekstem samej ustawy. Ponadto, o ile mogą 
one być pomocne jako argument przeciwko ewentualnym sankcjom administracyjnym 
samego Ministerstwa wobec dostawców i hurtowników, o tyle mają ograniczone 
znaczenie dla szpitali, dla których decydujące znaczenie ma interpretacja prawa przez 
NFZ, bowiem to NFZ jest stroną umów ze świadczeniodawcami, obwarowanymi 
licznymi karami umownymi.

Należy przy tym zauważyć, że komunikaty zarówno Ministra Zdrowia, jak i ewentualne 
wytyczne sformułowane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące 
interpretacji przepisów ustawy refundacyjnej, nie stanowią wiążącego prawa i służą 
wyłącznie celom informacyjnym. Nie tylko nie mieszczą się one w katalogu źródeł 
powszechnie obowiązującego prawa, ale nie mają również charakteru interpretacji 
prawnie wiążących i mogą też być zmienione w każdym czasie2.

Z pewnością planowanie i prowadzenie działalności w oparciu o te komunikaty i zgodnie 
z ich treścią jest bardzo ważnym argumentem przemawiającym za zwolnieniem 
hurtownika, dostawcy czy szpitala z odpowiedzialności z tytułu naruszenia ustawy 
refundacyjnej. Trudno bowiem pociągać do odpowiedzialności podmiot, który wobec 
niejasnych i budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa działał w zaufaniu 
do wyjaśnień organu administracji publicznej. Co więcej, do czasu usunięcia z przepisów 
ustawy refundacyjnej najbardziej wadliwych regulacji w drodze jej nowelizacji 
oficjalne wytyczne organów administracji publicznej, jako tzw. ”soft law”, pozostają 
jedyną (aczkolwiek niewiążącą) podstawą do odejścia od tych regulacji dla podmiotów 
działających na rynku szpitalnym. Niemniej jednak, interpretacja sprzeczna z ustawą 
nie wyłącza jej zastosowania, a szpital zakupujący leki na zasadach wskazanych np. 
przez Ministra Zdrowia może nadal naruszać ustawę refundacyjną.

• Komunikat w sprawie interpretacji art. 9 z 24.02.12r. 
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/komunikat_art_9_28022012.pdf

• Komunikat w sprawie interpretacji art. 9 z 16.03.12r 
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/komunikat_interpretacjamz_.pdf 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku ustanawia, w art. 10 i 10a, prawo 
przedsiębiorcy do wystąpienia do właściwego organu administracji publicznej z wnioskiem o wydanie 
pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa, z których wynika 
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne. Taka interpretacja, jeżeli zostanie wydana (lub interpretacja zaproponowana przez 
przedsiębiorcę, jeżeli organ administracji publicznej nie wyda odmiennej interpretacji w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania wniosku, również nie wiąże przedsiębiorcy, natomiast nie może on być obciążony 
jakimikolwiek karami czy sankcjami finansowymi w zakresie, w jakim zastosował się do interpretacji; 
jest ona przy tym wiążąca dla organów administracji publicznej właściwych dla przedsiębiorcy i może 
zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Zastosowanie jednak tego trybu 
uzyskiwania wiążących interpretacji co do zastosowania przepisów ustawy refundacyjnej podlega 
istotnym ograniczeniom, ponieważ: (i) interpretacje te mogą być wydawane wyłącznie w indywidualnych 
sprawach poszczególnych przedsiębiorców, (ii) ten tryb wnioskowania o wydanie interpretacji ma 
zastosowanie tylko do przedsiębiorców, tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
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wątpLiwości dotyczące poLiterapii 
stosowaNej w programacH
Z opublikowanych informacji dotyczących leków stosowanych w programach lekowych 
wynika, iż brzmienie pierwszych programów lekowych jest tożsame z opisem obecnie 
obowiązujących programów terapeutycznych. Nie jest jasne, jak ma przebiegać 
procedura rozszerzania zakresu pierwszych programów lekowych, zważywszy, że każde 
nowe wskazanie musi być przedmiotem nowego wniosku refundacyjnego, a więc także 
nowej decyzji refundacyjnej. Taka decyzja, aby zadziałać w systemie sekwencyjnie 
opisanych terapii ”przepisanych” z obecnych programów terapeutycznych musiałaby być 
uwzględniona we wszystkich innych decyzjach refundacyjnych leków finansowanych 
w dawnym programie terapeutycznym. Będzie to wymagało kompleksowej operacji 
zmian wielu decyzji administracyjnych na raz.

sytuacja pacjenta
Mimo opublikowania obwieszczenia zawierającego wykaz leków stosowanych 
w programach lekowych oraz zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego umów zawieranych 
ze szpitalami, w dalszym ciągu niejasna jest sytuacja pacjenta obecnie leczonego 
w ramach programu terapeutycznego. W ustawie brakuje zapisu o tym, że pacjent 
leczony w programie terapeutycznym może to leczenie kontynuować w programie 
lekowym, a nie musi się kwalifikować de novo. W świetle braku stosownych regulacji 
NFZ może wymagać od świadczeniodawców nowej kwalifikacji wszystkich pacjentów.

Niezależnie od powyższych wątpliwości, brakuje komunikacji czy edukacji pacjenta 
odnośnie zmian, jakie są planowane od 1 lipca 2012 roku. Czy Ministerstwo Zdrowia 
i NFZ zamierzają poinformować pacjenta o możliwych zmianach w zakresie dostępności 
leków w programach? Co ma zrobić chory, jeśli lek, który do tej pory przyjmował nie 
znalazł się w obwieszczeniu dotyczącym wykazu leków stosowanych w programach 
lekowych? Czy w takiej sytuacji możliwe będzie podanie odpowiednika leku jako 
kontynuacji leczenia, bez konieczności ponownej kwalifikacji do programu. Możliwa 
też wydaje się sytuacja, że szpital nie podpisze kolejnego kontraktu na świadczenie 
usług w zakresie programów lekowych. Czy w tym przypadku pacjent będzie miał 
zapewnioną ciągłość terapii w innym szpitalu i nie spowoduje to przerwania leczenia?

okres przejściowy przy przejściu 
z programów terapeutyczNycH Na 
programy Lekowe.
Po opublikowaniu zarządzenia Prezesa NFZ w dniu 11 maja 2012 roku płatnik ma 
zaledwie 1,5 miesiąca na przygotowanie nowych procedur, przeprowadzenie konkursu 
ofert i podpisanie nowych umów na realizację programów lekowych. Proces ten trwał 
zwykle około 2 – 6 miesięcy (np. materiały do kontraktów na pierwsze półrocze 2012 
roku NFZ wydał w październiku 2011 roku). Czy zatem termin 1 lipca jest realny w tej 
sytuacji?

Proces kontraktowania nowych programów lekowych ze szpitalami powinien odbyć 
się i zakończyć w czerwcu. Problem, jaki będą miały szpitale to przetargi na leki, 
których ceny mogą się zmieniać co 2 miesiące. Zagrożone są również przetargi 
o charakterze europejskim. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759, z późn. zm. 2) dokładnie reguluje warunki 
przeprowadzania postępowań przetargowych. Fakt, czy przetarg ma charakter 
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europejski, czy ogranicza się do terytorium Polski reguluje art. 11 powyższej ustawy, 
określający warunki, jakie decydują czy ogłoszenie dotyczące konkretnego zamówienia 
publicznego musi zostać przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (przede 
wszystkim znaczenie ma wartość zamówienia - musi być powyżej 130 000 Euro dla 
dostaw lub usług). 

Jakie zagrożenia idą zatem za Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. nr 122 poz. 699) i wprowadzeniem listy leków (per lek/per 
paczka) refundowanych w programach lekowych, zamiast obowiązujących do tej 
pory list substancji czynnych jako listy świadczeń zdrowotnych jednostkowych?

Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu przetargowym nie zmienia obowiązków 
szpitala jako zamawiającego, co do przestrzegania Ustawy o naruszeniu finansów 
publicznych. Możemy zatem oczekiwać zawężania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia o zapis, iż tylko leki (per lek/per paczka) z załącznika nr 1m do 
zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) ”Katalog leków 
refundowanych stosowanych w programach lekowych” i załącznik nr 1n do Zarządzenia 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia ”„Katalog leków 
refundowanych stosowanych w chemioterapii” mogą znaleźć się w ofercie przetargowej. 
To może generować ograniczenie dostępu potencjalnym oferentom z EU i skutkować 
licznymi postępowaniami protestacyjnymi do Krajowej Izby Odwoławczej.
Nie jest jasne, co stanie się z umowami szpitali zawartymi obecnie i jak zostanie 
zapewniona ciągłość dostaw. Wdrożenie nowego systemu obwieszczeń i limitów w zakresie 
leków aptecznych kupowanych przez szpitale pokazało zupełne niedostosowanie zapisów 
ustawy refundacyjnej do warunków prawnych, w jakich działają szpitale związane 
przepisami prawa zamówień publicznych, którego ustawa nie zmieniła. Formalnie 
szpitale muszą wypowiedzieć obecnie istniejące umowy na dostawy leków w tym 
dostawy leków pod programy terapeutyczne i ogłosić nowe przetargi.

wnioski
Wydaje się, że pomimo dużego stopnia zaawansowania prac nad zmianami dotyczącymi 
programów, w dalszym ciągu istnieją duże obszary niepewności, które jako 
niewyjaśnione rodzą wiele zastrzeżeń co do zasadności wprowadzenia zmian zgodnie 
z ustawą refundacyjną tj. od 1 lipca 2012 roku. Dotyczą one głównie sposobu rozliczania 
świadczeń pomiędzy NFZ a szpitalami, postępowania podmiotów zaangażowanych 
w programach w przypadku zmian cen, limitów, wprowadzenia nowego leku czy sytuacji 
pacjentów obecnie leczonych, jak i ich dalszej dostępności do tego typu świadczeń.
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