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Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r.
Szanowny Pan
Konstanty Radziwifl
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiazaniu do Zarzadzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
nr4212017/DGL z dnia 13 czerwca 2017 r.1, firmy czlonkowskie Amerykanskiej Izby
Handlowej w Poisce chc przedstawiO swoje zaniepokojenie w sprawie we$cia w ±ycie WA’,
zarzdzenia.

Pizedmiotowe zarzqdzenie zmienia co do swej istoty dotychezasowe zasady zakupu I
refundacji IekOw na wirusowe zapalenie wtroby typu C, poprzez organizacjç
konkurencyjnego przetargu centralnego na zakup tych terapü. TreO zarzdzenia w
poprzednim stanie prawnym pozwalaia na prawid{ow realizacje programów lekowych
finansowanych ze rodkOw publicznych. Wypracowane wczeniej rozwiazanie bylo
modelowe, poniewa± podmioty produkujce terapie lekowe zapewnily dziçki niemu szeroki
dostçp do nowoczesnego Ieczenia po najni±szych cenach w calej Unü Europejskiej.

W myI nowego zarzqdzenia, przeprowadzane bçdzie wspOlne die wszystkich
wiadczeniodawcOw postçpowanie przetargowe, ktOre wyloni jeden lek (spoárOd czterech
dostçpnych dzi do Ieczenia WZW C). Jest to rozwizanie stojce w sprzecznoci z
zasadami refundacji i ustalania cen wynikajqcymi z ustawy a refundacji, gdy wewnçtrzna
reguiacja NFZ zmienia zasady ustalone ustawq, co jest niedopuszczaine w pañstwie prawa.

Co wlçcej, poufna klauzuia o tzw. podziale ryzyka umoiiwia zaoferowanie cen na
poziomie ni±szym ni obowizujce w innych pañstwach czlonkowskich UE. W przypadku
Iekow na WZW C takie klauzule zosta1y zawarte w ostatnich miesi4cach w ramach umOw na
okresy dwuletnie. Zarzdzenie Prezesa NFZ narusza zasady refundacji okreione w
indywidualnych decyzjach refundacyjnych, poprzez zmuszenie producentOw do
upubiicznienia niejawnych cen efektwnych.

Jako organizacja zrzeszaja,ca najwickszych przedsiçbiorcôw amerykanskich - ktOre
zatrudniaj w Palace ponad 220 tys. osOb i zainwestowaly w Poisce okolo 42 mId dolaráw,
obecna na poiskim rynku ju± od 27 at, koncentrujemy sic na poprawie klimatu
inwestycyjnego w Poisce i promocji Poiski na rynku StanOw Zjednoczonych. Tworzymy
ptafformç do debaty o otoczeniu prawnym I biznesowym w Poisce i wspOlpracujemy z
sektorem publicznym w celu osiqgniçcia wspOlnych celôw i rozwoju polskiej gospodarki.
StabiIno6 prawa I przewidywaInoO dzialan Pañstwa majcych wpyw na przedsiçbiorcOw to
bardzo wazne argumenty w tej dyskusji. Bçdziemy bardzo wdziçczni Panu Ministrowi za
zwrOcenie uwagi na przedmiotow sprawç i otwartoO na dyskusjç.

Z wyrazami szacuku,

Dorota Dabrowski
Dyrektor Zarzqdzajcy
Amerykanska Izba Handlowa w Poisce

Zmieniaj4cega zarz4dzenie nr 66/2016/DGL, w zakresie w jakim dotyczy one organizowania przetargu centralnego na zakup
w ramach programu leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wqtroby typu C terapiq bezinterferonow4.


