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Pan

Prof. Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem Pana Senatora Ryszarda Świlskiego złożonym podczas 17. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 28 października 2020 r. w sprawie sytuacji pacjentów po 

przeszczepach w okresie pandemii Covid-19, Minister Zdrowia informuje, jak niżej.

Zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 

października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 

1 listopada 2020 r. refundacją objęte są następujące szczepionki przeciwko wirusowi 

grypy:

1. VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka, 

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), 

inaktywowana, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą we wskazaniu:

<1>Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej 

przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w 

szczepionce; <2>Profilaktyka grypy u kobiet w ciąży, u dzieci w wieku od ukończonego 

24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia oraz u osób w wieku od 18. roku 

życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) 
po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, 

astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, 
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chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby 

wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne                                  

i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie 
tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego).

2. Influvac Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 

dawka, Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum 

(Szczepionka przeciw grypie, antygen powierzchniowy, inaktywowana), 1 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą we wskazaniu:

Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) 

chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą 

obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, 

niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby 

metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach 
obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory 
układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży.

W obu wyżej wymienionych przypadkach ustawodawca przewidział grupę osób, po 

przeszczepach tkanek lub narządów, jako narażoną na zwiększone ryzyko powikłań 

pogrypowych. Szczepionka wydawana jest uprawnionym pacjentom z poziomem 

odpłatności 50% i zapłatą z niego wynikającą w wysokości  22,88 zł oraz 24,92 zł. 

Odnosząc się do kwestii wspomnianej przez Pana Senatora „niezmienności cen leków 

immunosupresyjnych” Minister Zdrowia informuje, iż w świetle zapisów obowiązującego 

prawa owa „gwarancja niezmienności cen leków” nie jest możliwa. Jednym                               

z podstawowych filarów funkcjonowania krajowego systemu refundacyjnego jest kwestia 

możliwości zamiennictwa leków, tworzenia grup limitowych z ustalonym dla wszystkich 

leków limitem wspólnego finasowania dla poszczególnych grup substancji czynnych. 

Regulacje prawne w tym zakresie są ustalone, powtarzalne i w pewnym zakresie 

automatyczne czego wymagają zasady transparentności i równego traktowania zarówno 

podmiotów jak i poszczególnych grup pacjentów.  Nie jest zatem możliwe i zgodne              

z prawem jak i samą ideą przejrzystości kwestii związanych z refundacją leków oraz 

zasadą racjonalnego wydatkowania środków publicznych, wprowadzanie mechanizmów 

sztywnych cen leków ustalanych w celu zadośćuczynienia potrzebom jakiejkolwiek 

indywidualnej grupy pacjentów. Dzięki wzrostowi konkurencyjności i systematycznemu 

obniżaniu cen leków możliwe jest wygospodarowywanie środków finansowych na nowe 
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technologie lekowe lub nielekowe finansowane z budżetu płatnika publicznego, a zatem 

postęp w zakresie poprawy jakości leczenia. 

Analizując zakres zmian cen leków immunosupresyjnych np. w grupie 134.0 - Leki 

przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas 

mykofenolowy i jego pochodne w roku 2020 należy zauważyć, iż nie nastąpiła zmiana 

zapłaty pacjenta za żaden z leków refundowanych w przedmiotowej grupie limitowej.      

W grupie limitowej nr 139.0 - Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki 

immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny – takrolimus nastąpił spadek dopłat 

pacjenta z 10,84 zł na 3,20 zł (dla dwóch leków), z 24,36 zł na 9,63 zł (dla 1 leku),                 

z 38,38 zł/38,37 zł na 16,07 zł (dla dwóch leków) oraz wzrost o 5 lub 6 groszy dla dwóch 

leków. Dodatkowo w grupie limitowej objęto refundacją kolejny odpowiednik (Daliport), 

dla którego wszystkie dawki dostępne są dla pacjenta w cenie 3,20 zł. Z powyższego 

wynika, iż większość zmian jakie zaszły w bieżącym roku jest korzystna dla pacjentów 

po przeszczepach. Minister Zdrowia pragnie zatem zauważyć, iż efektem 

funkcjonowania ustawy o refundacji i regulacji cen leków obok wzrostu cen leków dla 

pacjentów są również ich spadki. 

Odnosząc się do kwestii dystrybucji i zapewnienia dostępu do szczepionki przeciwko 

Covid-19 Minister Zdrowia informuje, że Polska na bieżąco przygotowuje się do zakupu 

i logistyki sprowadzenia szczepionek, przy zachowaniu standardu zimnego ciągu 

chłodniczego, jaki wymagany jest w przypadku termowrażliwych produktów jakimi są        

w większości sytuacji szczepionki. Planowana jest również logistyka szczepień na dużą 

skalę, niespotykana dotychczas w Polsce. Uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie 

Zdrowia został powołany zespół, który opracowuje kwestie zakupu, sprowadzania               

i dystrybucji. W pierwszej kolejności szczepionka na pewno trafi do personelu 

medycznego, seniorów. Ostateczne rozwiązania                             w przedmiotowym 

zakresie zostaną przekazane w przypadku faktycznej dostępności 

szczepionki/szczepionek, które to aktualnie znajdują się w fazie badań klinicznych lub 

oceny zebranych wyników przez właściwe instytucje decydujące o dopuszczeniu 

nowych leków do obrotu. 

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że środki ochrony indywidualnej nie są 

wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach 

medycznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, z późn. zm.) w związku z tym nie podlegają 

refundacji w ramach przepisów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 

r. o refundacji leków. Ponadto należy zauważyć, że dostępne na rynku są maseczki             

i rękawiczki będące wyrobem medycznym, nie są one jednak objęte refundacją                   
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w ramach przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie 

wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267,         

z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem". Należy w tym miejscu podkreślić, że            

w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajduje się obecnie 137 

grup wyrobów medycznych, które w całości bądź w części są finansowane ze środków 

publicznych. Intencją tego wykazu jest zabezpieczenie potrzeb różnych grup pacjentów 

w jak największym stopniu, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Narodowego 

Funduszu Zdrowia,  dlatego też nie wszystkie wyroby mogą być objęte refundacją               

w ramach tego aktu prawnego.

Odnosząc się do kwestii poszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania                 

z dodatkowych udogodnień w związku ze stanem pandemicznym jak np. „godziny dla 

seniorów”, Minister Zdrowia informuje, że aktualnie nie są prowadzone prace 

legislacyjne w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie Minister Zdrowia pragnie wyrazić 

wątpliwość odnośnie zasadności poszerzania katalogu grup osób uprawnionych do 

korzystania z usług w wyznaczonych godzinach, gdyż w Jego opinii mogło by to 

doprowadzić do efektu odwrotnego niż założony czyli intensyfikacji kontaktów                      

w określonych godzinach właśnie osób szczególnie narażonych.  

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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