
SPRAWOZDANIE

Z POSIEDZENIA  RADY MOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KRAKOWIE

W dniu 14.09.2012 r. odbyło się w Krakowie przy ul. Ciemnej 6 posiedzenie Rady MOW 
NFZ w Krakowie. Z ramienia krakowskiej OIA w spotkaniu tym uczestniczyła Pani Prezes 
Okręgowej  Rady Aptekarskiej  w Krakowie  mgr  farm.  Barbara  Jękot  wraz  z  Sekretarzem 
ORA  mgr  farm.  Piotrem  Zajacem,  a  ponadto  przedstawiciele  różnych  środowisk 
opiniotwórczych. Obecni byli przedstawiciele Sejmiku Wojewody Małopolskiego, Konwentu 
Powiatów,  Wojewódzkiej  Komisji  Dialogu  Społecznego,  Służb  Mundurowych,  Rady 
Działalności Pożytku Publicznego oraz największych krakowskich szpitali.
Dyrektor MOW NFZ przedstawiła zebranym szereg informacji związanych
z kontraktowaniem, realizacją, a także weryfikacją umów z jednostkami służby zdrowia tak 
publicznych  jak  i  prywatnych.  W  toku  kilkugodzinnych  obrad  głos  zabrała  Pani  Prezes 
Barbara  Jękot,  która  zwróciła  zebranym uwagę na problem niepotrzebnych  zbyt  częstych 
zmian list refundacyjnych, co powoduje zmiany grup limitowych, a ciągłe obniżanie wartości 
limitów,  paradoksalnie  uniemożliwia  pacjentom dostęp do nowych leków refundowanych,
a  aptekom  generuje  stany  magazynowe  i  potencjalne  straty  finansowe.  Pani  Prezes 
wspomniała  również  o  bardzo  niskich  marżach  aptecznych  naliczanych  od  limitu  leków, 
przez  które  kondycja  finansowa aptek  staje  się  dramatycznie  słaba.  Wspomniała  również
o  lekach,  które  nie  weszły  na  listy  refundacyjne,  a  dzięki  zabiegom  marketingowym 
producentów, są oferowane jako zamienniki leków refundowanych po bardzo atrakcyjnych 
cenach, powodując zamieszanie na rynku leków refundowanych.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji  przedstawiciela  Wydziału Gospodarki 
Lekami. Z przedstawionych zestawień, tabel, wykresów, wynika w sposób bardzo czytelny, 
że  nowa  Ustawa  Refundacyjna  powoduję  znaczny  spadek  refundacji  leków  przez  NFZ. 
Pierwsze 8 miesięcy bieżącego roku pozwoliło zaoszczędzić MOW NFZ na refundacji leków 
kwotę 10781844,00 PLN, tj.  prawie 16% wydatków na leki przewidzianych w 2012 roku. 
Jaśniejszą stroną tej Ustawy jest fakt, że w sposób znaczący została uszczelniona sprzedaż 
leków specjalistycznych, głównie kardiologicznych, hipotensyjnych, przeciwcukrzycowych, 
stosowanych w chorobach układu pokarmowego, a w sposób znaczący pasków do oznaczania 
poziomu cukru we krwi. Pochodną zmian na listach refundacyjnych jest fakt, iż poza lekami 
sercowo-naczyniowymi (spadek o 8,78%) oraz stosowanymi w chorobach układu nerwowego 
(spadek o 3,11%) wzrasta systematycznie dopłata pacjenta do leków od 1,17% w przypadku 
leków układu krwiotwórczego, chorób układu pokarmowego i metabolizmu – dopłata 4,59%, 
przeciwnowotworowych – dopłata 2,20%, paski diagnostyczne – dopłata 14,60%.
Zwrócono uwagę na fakt,  iż  skutkiem spadku refundacji  dla  aptek  ogólnodostępnych jest 
wzrost nakładów finansowych na lecznictwo szpitalne,  co wyraźnie wskazuje, że pacjenci, 
których nie stać na coraz droższe leki nie wykupują ich, tylko w przypadkach pogorszenia 
stanu zdrowia muszą być hospitalizowani co znacznie podnosi koszty NFZ. 
Posiedzenie Rady zakończyło się około godziny 17-tej.
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