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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
W dalszym ciągu nie ustają kontrowersje dotyczące ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Co i rusz po-
jawiają się nowe wątpliwości i nieścisłości, z którymi zgłaszają się do mnie lekarze specjaliści z różnych 
dziedzin. Ostatnio z uwagami zwróciło się do mnie środowisko onkologów, według których dwa elementy 
zawarte we wspomnianej ustawie prowadzą wprost do ograniczenia dostępności leków innowacyjnych lub 
stosowanych we wskazaniach rzadkich. 

Po pierwsze, inicjatywa w sprawie wprowadzenia leku na listę leków refundowanych została przyznana 
podmiotom odpowiedzialnym, czyli firmom farmaceutycznym, które mogą występować z wnioskami refun-
dacyjnymi. Właściwie nikt inny nie może tego zrobić – ani konsultanci, ani towarzystwa lekarskie, ani nawet 
sam minister.  

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania. 
1. Czy to de facto oznacza, że organa państwowe nie mogą prowadzić swobodnej polityki, ale są uzależ-

nione od inicjatywy podmiotów, które nie mając żadnej odpowiedzialności, realizują swoje interesy? 
2. Czy to tylko zwykłe przeoczenie, czy celowe działanie na korzyść firm farmaceutycznych? 
3. Czy Pański resort zamierza coś z tym zrobić? 
Po drugie, jeśli chodzi o leki innowacyjne, art. 70 ust. 4 wymienionej ustawy stanowi, że świadczenia 

chemioterapii niestandardowej nie mogą być realizowane przy wykorzystaniu leku, który został dopuszczony 
do obrotu po dniu 31.12.2011 r. Jednak, jak wiadomo, są leki o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej 
(na przykład we wskazaniu: chłoniak Hodgkina oporny na chemioterapię) zarejestrowane w 2012 r., które nie 
mogą być refundowane ze środków publicznych ze względu na ten zapis i brak ewentualnego mechanizmu 
tymczasowego. Warunkiem ich dopuszczenia będzie zaaprobowanie wniosku refundacyjnego w wyniku pro-
cedury, która trwa wiele miesięcy (w sumie około roku), a może się przedłużać ze względu na przebieg oceny 
wniosku. Paradoksalnie leki, które mogły być refundowane, dopóki nie były dopuszczone do obrotu (przed 
ich zarejestrowaniem w UE) w mechanizmie tak zwanego importu docelowego, po zarejestrowaniu już nie 
mogą. W przypadku leków o wysokiej aktywności jest to bardzo frustrujące dla chorych i lekarzy. 

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytanie: czy i jakie zamierza Pan pod-
jąć czynności w celu rozwiązania tego problemu? 
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