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Stanowisko Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce („KF 

AmCham”) dot. prezydenckiego projektu ustawy o Funduszu Medycznym („Projekt”).  

KF AmCham docenia wszelkie inicjatywy wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych, które w założeniu 

mają poprawić dostęp pacjentów do terapii w chorobach rzadkich. W szczególności pozytywnie 

odnosimy się do dostrzegania znaczenia dostępu do innowacyjnej, skutecznej  

i bezpiecznej farmakoterapii w budowaniu kapitału zdrowia polskiego społeczeństwa z 

zaakcentowaniem obszaru charakteryzującego się niewielkimi grupami chorych. Cieszymy się, że rola 

przemysłu farmaceutycznego, inwestującego znaczące środki w prace badawczo-rozwojowe nad 

nowymi opcjami terapeutycznymi, została dostrzeżona przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Co do zasady popieramy kierunek i cel działań przedstawionych w Projekcie, niemniej pragniemy 

przedstawić szczegółowe uwagi, których implementacja do Projektu przyczyni się do osiągnięcia celu 

Funduszu.  

- W pierwszej kolejności wątpliwości budzi szeroki zakres obszarów mogących korzystać ze 

wsparcia Funduszu. Znajdują się tam w szczególności tak ważne, z systemowego punktu 

widzenia, kosztochłonne obszary jak wsparcie infrastruktury strategicznej oraz modernizacja 

szpitali. Powyższe pozwala przypuszczać, że obszary ten uzyskają priorytet finasowania i w 

znacznym stopniu ograniczą możliwości finansowe funduszu w zakresie wsparcia dostępu 

pacjentów do nowoczesnych terapii. Dlatego Komitet Farmaceutyczny AmCham wnosi o 

wprowadzeni minimalnego, gwarantowanego poziomu finasowania z Funduszu dla tych terapii 

lekowych. 

- Projekt ustawy określa, że celem funduszu jest zapewnienie dodatkowego źródła 

finansowania, niemniej jednak wskazując równocześnie, że sam Fundusz będzie w głównej 

mierze finansowany ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, 

pojawia się wątpliwość czy Minister Zdrowia otrzyma na ten cel dodatkowe środki, czy też 

finansowanie odbędzie się kosztem innych obszarów podległych Ministrowi Zdrowia.  

- Projekt wprowadza nowe kategorie technologii lekowych - technologie lekowe o wysokiej 

wartości klinicznej (TLWWK) oraz technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności 

(TLWPI). Zgodnie z prezentowaną koncepcją, o przynależności leków do powyższych 

kategorii lekowych decydować ma Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(AOTMiT).  

Ponadto Projekt nie definiuje, ani w żaden sposób nie precyzuje, pojęć "onkologia" i "choroby 

rzadkie", użytych w definicji TLWPI, co, poza w naszej ocenie arbitralnym decydowaniem 

AOTMiT o włączeniu (albo nie) danej technologii do wykazu TLWPI, budzić może dodatkowe 

wątpliwości co do zasadności podejmowanych decyzji. Z całą pewnością konieczne byłoby 

doprecyzowanie zasad ustalania wykazu TLWPI w samej ustawie, jak również przygotowanie 

podstaw do wydania (jak również wydanie) niezbędnych aktów wykonawczych pozwalających 

zwiększyć przewidywalność tej regulacji i jednocześnie zmniejszyć dyskrecjonalność i 

arbitralność AOTMiT w tym zakresie. Widzimy pilną potrzebę wspólnego wypracowania 

przejrzystych kryteriów na podstawie których leki umieszczane byłoby wykazach dla 

powyższych kategorii technologii lekowych. Konieczne jest również doprecyzowanie czy 

podmiotom odpowiedzialnym przysługuje tryb wnioskowy w zakresie umieszczenia produktu 

leczniczego na wykazie i czy proces ten pozostaje bez wpływu na możliwość ubiegania się 

przez podmioty odpowiedzialne o objęcie produktu refundacją, w ramach standardowej 

procedury. 

- Projekt stanowi, że dostęp do TLWWK ma być finansowany wyłącznie w zakresie terapii, 

które nie były wcześniej finansowane ze środków publicznych. Powyższy zapis wydaje się 

podejściem bardzo restrykcyjnym i wykluczy z możliwości objęcia finansowaniem terapii, które 

wcześniej otrzymały finansowanie np. w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii 

Lekowych czy importu docelowego sfinansowanego przez Ministra Zdrowia.  

mailto:office@amcham.pl


 

 

AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE 

Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 

Tel: (48) (22) 520-5999, e-mail: office@amcham.pl, www.amcham.pl 
 

 

 

 

- Projekt zakłada finansowanie terapii lekowych tylko dla osób do ukończenia 18 roku życia. 

Założenie to może doprowadzić do niekorzystnego zwężania wskazań rejestracyjnych 

produktów leczniczych. Powyższe może być szczególnie krzywdzące dla pacjentów 

cierpiących na choroby rzadkie, z racji tego, że ok. 95% chorób rzadkich nie posiada obecnie 

zarejestrowanego leczenia działającego na przyczynę choroby. Dlatego tak ważne jest, aby 

tam gdzie istnieją możliwości farmakoterapii, udostępniać je pacjentom we wszystkich 

zarejestrować wskazaniach. W związku z powyższym powyższe ograniczenie może rodzic 

wątpliwości natury etycznej. Alternatywnie doprecyzowania wymaga sposób finansowania 

terapii, dla osób które zostały objęte mechanizmem finasowania i przekroczyły próg 18 lat 

życia.   

- Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi Real World Evidence do weryfikacji skuteczności 

terapii przez AOTM. Zasady, narzędzia techniczne, sposoby określania parametrów 

klinicznych oraz sposób analiz wymaga naszym zdaniem przeprowadzenia szerokiej dyskusji 

z udziałem ekspertów klinicznych i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego.  

- Z zaniepokojeniem przyjęliśmy propozycje, które zobowiązują podmiot odpowiedzialny do 

finasowania terapii pacjenta w przypadku usunięcia produktu z listy terapii objętych 

refundacją. Wprowadzenie rozwiązań w zaproponowanej formie może bardzo negatywnie 

wpłynąć na działalność badawczo-rozwojową firm działających w obszarze chorób rzadkich i 

wprowadza istotne ryzyka z punktu widzenia podmiotów ubiegających się o objęcie produktów 

leczniczych refundacją. Warto podkreślić, że programy lekowe dotyczą bardzo różnych 

jednostek chorobowych. O ile w przypadku tych, w których farmakoterapia prowadzi do w 

miarę szybkiego wyleczenia obowiązek finansowania kontynuacji może nie być aż tak 

obciążający, o tyle w chorobach przewlekłych wnioskodawcy mogą być zmuszeni do 

finansowania wieloletniego leczenia. 

- Projekt wprowadza nieznane dotąd pojęcie "ceny efektywnej", określanej jako urzędowa cena 

zbytu netto w przeliczeniu na jedno opakowanie lub na jednego pacjenta, obniżona na skutek 

zawarcia instrumentu dzielenia ryzyka. Zastosowanie zaproponowanego mechanizmu 

obliczania „ceny efektywnej”, choć i tak nie bez wątpliwości co do precyzyjności obliczeń, 

można sobie wyobrazić w przypadku prostych instrumentów dzielenia ryzyka, takich jak 

payback czy maksymalna cena hurtowa brutto. Jednakże w przypadku tych bardziej 

skomplikowanych, zastosowanie tego przepisu może się okazać bardzo utrudnione, jeśli 

nawet nie niemożliwe. Co więcej, na "cenę efektywną" wpływać mogą czynniki będące 

zupełnie poza jakąkolwiek kontrolą wnioskodawcy, a w rezultacie, niejako sztucznie ją 

modyfikować. 

- Projekt zakłada dodanie nowego art. 40a ust. 1, który przewiduje uprawnienie dla Ministra 

Zdrowia do wydania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla TLWPI 

w przypadku, gdy wnioskodawca nie złożył dotychczas odpowiedniego wniosku w tym 

wskazaniu. Nie ulega wątpliwości, że nieuzasadnione pominięcie wnioskodawcy w tym 

procesie może jedynie wywołać negatywne skutki, co z pewnością nie powinno być celem 

Projektodawcy. Istniejący obecnie w przepisach Ustawy o Refundacji tryb obejmowania 

refundacją "off-label" jest rozwiązaniem zdecydowanie dużo bardziej przewidywalnym, a 

dodatkowo, w praktyce, stanowi najczęściej odzwierciedlenie warunków ustalonych w ramach 

standardowego postępowania o objęcie danego leku refundacją (on-label).  

Komitet Farmaceutyczny AmCham wyraża nadzieję na uwzględnienie niniejszych postulatów oraz 

deklaruje swoje wsparcie w dalszych etapach prac nad niniejszym Projektem.  

 
______________ 
Dorota Dąbrowska-Winterscheid 
Dyrektor Zarządzająca 
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