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Stanowisko Pracodawcow RP

. wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przekazują uwagi do poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Dotyczy otl wprowadzenia ułatwieri dla sponsorÓw
niekomercyjnych badari klinicznych i rozwoju badari naukowych w kraju poprzęz zapewnienie:
finansowania części procedur medycznych przęZ NFZ oraz dostępu do terapii eksperymentalnych,
szczegÓInie tych realizowanych w przwadku chorob rzadkich.

. Co do zasady pozylrynie oceniamy propozycje zawarte w projekcie, ktÓre rnają na celu
wprowadzenie ułatwieri w zakresie prowadzęnia badan klinicznych. Mamy nadzieję' że zmiany te
przyczynią się do zwtększania liczby niekomercyjnych badari klinicznych prowadzonych w
Polsce. Chcielibyśmy jednak zgłosic następujące uwagi:

1. Na mocy aft. 37ca, ust. 2 NFZ otrzyma szerokie uprawnienia dostępu do dokumentacji
kazdego badania klinicznego - w przpadku przeniesienia przęZ Sponsora własności danych
albo prawa do dysponowania danymi związanymi z badaniem klinicznym na inny podmiot.
Projektowana zmiana nie okreśIa zakręsu danych, do ktoryclr ma mieć dostęp NFZ, i nie
ogranicza obowiązku do badari klinicznych niekomercyjnych, ktÓrych planowane zmiany
miały dotyczyc zgodnie z projektem. W konsekwencji NFZ będzie miał prawo żądania
dokumentÓw od kazdego podmiotu, ktory uzyskał własność całości lub części danych
związanych z badaniem klinicznym albo prawo do dysponowania danymi według własnego
uzflanla. Pracodawcy RP postulują więc wykreślenie tej zmiany.

2. Art. 37k, ust. l c - przepis ten wprowadza dodatkowe wymogi formalne, ktÓrych intencja
nie została wyjaśniona w uzasadnieniu projektu. Nie wiadomo' w jakim celu dane o
numerze PESEL uczestnika badania niekomercyjnego mają byc przekazywane do NFZ i na
jakich zasadach ma odbywac się przetwarzanie tyclr danych. W sytuacji gdy - zgodnie z
projektem NFZ ma finansować całoŚć świadczen gwarantowanych w ramach
niekomercyjnego badania klinicznego' powstaje pytanie o zasadność gromadzenia przez
NFZ informacji identyfikujących uczestnikÓw takich badari. Pracodawcy RP postulują
zatem podanie uzasadnienia dla proponowanej zmiany. W przypadku zaś pozostawienia
tego przepisu wnioskujemy o ograniczenie jego obowiązywania jedynie w stosunku do
niekomercyj rrych badaó klinicznych.

3. W naszej opinii propozycja dodania nowego prawa dostępu NFZ do dokumentacji każdego
badania klinicznego poprzęz uzlJpełnienie art.37ra o ust. 3, ktÓry stanowi iz dokumentacja
jest udostępnian& ,,W zakresie weryfikacji udzielonych świadczen w z związku z art. 37k
ust. 1- 1b'' moze rodziÓ problemy interpretacyjne wynikające z ogolnikowość i
niejednoznacznośc tego sformułowania, moze rodzic problemy interpretacyjne. Ww.
przepis nie określa zakresu dokumentacjt, ktorej moze Żądać NFZ w celu weryfikacji
udzielonych Świadczen, przy jednoczesnym bardzo szerokim zakresie dokumentacji, ktÓra
stanowi podstawową dokumentację badania klinicznego. Ponadto zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki
Klinicznej (Dz.U. f0|2.489, dalej: ,,Rozporządzente'') - lista dokumentÓw, ktore stanowią
podstawową dokumentację badania klinicznego, została zawarta w zatącznlku do
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rozporządzen|a. Jej ana|iza prowadzi do wniosku , iż zdccydowana większość z
wymienionych w nim dokumentÓw nie będzie przydatna przy weryfikacji udzielonych
świadczen (np. raport koricowy).

Ponadto - jak wynika z art. 37ra, ust. l Prawo Farmaceutyczne (PF) obowiązek
przechowywania dokumentacji badania klinicznego spoczywa na sponsorze i badaczu.
Natomiast przepisy dotyczące jej udostępn iania (obecny art. 37ra, ust. 2 PF oraz
projektowany art. 37, ust. 3 PF) nie wskazują podmiotow do tego zobowtązanych. w
świętle projektowanego przepisu NFZ moze zatem zaządac udostępnienia dokumentacji
badania takżę od sponsora badania. Tymczasem to oŚrodek badawczy jest stroną kontraktu z
NFZ na udzielanie świadczen gwarantowanych. W związku Z tym nie widzimy
uzasadnienia dla wprowadzania dodatkowych uprawnieri kontrolnych NFZ w stosunku do
sponsorÓw badari klinicznych - totęż Pracodawcy RP postulują wykreślenie tej zmiany.




