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W związku z  listem otwartym z dnia  6  grudnia 2012 r.,  w sprawie  „reformy systemu ochrony 

zdrowia”, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Odnośnie kwestii dotyczącej oszczędności z tytułu zmian w zasadach refundacji leków, Narodowy 

Fundusz Zdrowia poinformował, że w planie finansowym NFZ na rok bieżący wyznaczono wartość 

całkowitego budżetu na refundację zgodnie z postanowieniami art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r.  o refundacji  cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn.  zm.).  Zgodnie z przepisami ww. 

ustawy  o refundacji,  środki  finansowe  ujęte  w  całkowitym  budżecie  na  refundację  mogą  być 

wykorzystane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyłącznie na refundację:

− leków,  środków  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  oraz  wyrobów 

medycznych dostępnych w aptece na receptę;

− leków  i  środków  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  objętych  

programami lekowymi;

− leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;

− leków  nieposiadających  pozwolenia  na  dopuszczenie  do  obrotu  na  terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym  

w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,  

poz.  271,  z  późn.  zm.),  pod warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję  o  

objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;
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− środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy 

na  warunkach  i  w  trybie  określonym  w  art.  29a  ustawy  z  dnia  25  sierpnia  2006 r.  o 

bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia,  pod  warunkiem,  że  w  stosunku  do  tych  środków 

wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.

Z uwagi na roczny charakter planu finansowego NFZ, ocena skutków racjonalizacji w roku 2012 

wydatków na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz  wyrobów medycznych,  będących efektem wejścia  w życie  przepisów ustawy o refundacji, 

możliwa będzie dopiero po zakończeniu roku planowania.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej „reformy ochrony zdrowia”, uprzejmie informuję, że w dniu 22 

października 2012 r. Minister Zdrowia przedstawił plan działań, który ma na celu zreorganizować 

system świadczeń zdrowotnych, poprzez:

1. Decentralizację NFZ - likwidację centrali Funduszu.

2. Wzmocnienie niezależności i kompetencji oddziałów regionalnych.

3. Wprowadzenie  poza  NFZ  wyceny  i  oceny  procedur  medycznych  -  likwidacja  Agencji 

Oceny Technologii Medycznych oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

4. Wprowadzenie elektronicznej karty pacjenta - od 1 stycznia 2014 roku.

5. Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń.

Projekt zmian ustawowych w ww. zakresie jest aktualnie w trakcie opracowania. 

wz. Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zastępca Dyrektora Tomasz Pawlęga
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