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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Druk nr 37 A

_______________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 stycznia 2012 r.
ustawie o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 16 stycznia 2012 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2012 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia
(-) Rafał Muchacki

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r.
ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tę ustawę bez
poprawek.

Wnioski mniejszości

1) w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) w całym zakresie zastosowań określonych stanem klinicznym zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną,";";

2) w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 43 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) zwrotu nienależnej refundacji ceny leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego łącznie z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej
zwrotu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, jeżeli
w wyniku weryfikacji lub kontroli informacji, o których mowa w pkt 2, lub
kontroli, o której mowa w pkt 3 i 4, zostanie stwierdzone, że w wyniku
naruszenia przepisów ustawy, przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub przepisów o zawodach lekarza
i lekarza dentysty wydano lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrób medyczny:
1) nieobjęty refundacją lub
2) przepisany przez osobę niebędącą osobą uprawnioną, lub
3) na rzecz osoby nieuprawnionej albo

niezgodnie z uprawnieniami

świadczeniobiorcy, lub
4) z zastosowaniem ceny, limitu, marży, odpłatności, opłaty lub dopłaty
w wysokości innej niż wynikająca z ustawy, lub
5) po upływie terminu realizacji recepty.";

3) w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt… w brzmieniu:
"…) w art. 44 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Osoba wydająca lek objęty refundacją

ma obowiązek poinformować

świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek
przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci
farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, którego

-2cena detaliczna nie przekracza ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.
Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.
2.

Osoba

wydająca

leki

objęte

refundacją

ma

obowiązek,

na

żądanie

świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna
nie przekracza ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to
sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku
recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.";";

4) w art. 1 w pkt 5 dodaje się lit. c w brzmieniu:
"c) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
"11. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej określi, w drodze, rozporządzenia, ogólne warunki umów, o których
mowa w ust. 2, oraz ramowy wzór umowy, kierując się koniecznością
zapewnienia ich właściwej realizacji.".";

5) w art. 2 skreśla się wyrazy "2, 2a i";

6) w art. 3 :
a) skreśla się pkt 1 i 2,
b) w pkt 3 w lit. b skreśla się wyrazy "i 2a";

7) w art. 7 w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "lub
niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 3.";

8) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:
"Art. 8a. Umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych zachowują moc do
czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie
przepisów wydanych na podstawie art. 48 ust. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.".
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