
liczba produktów 
w grupie dla 

których nastąpiła 
zmiana dopłaty  

liczba produktów 
grupie dostępnych 

dla pacjenta 
bezpłatnie od 01.2017 

numer i nazwa grupy 
limitowej zmiana dopłat 

220.3 Opatrunki regulujące 
poziom wilgotności rany z 

dodatkami 
od 0,01 zł  do 1,20 zł  

wzrost dopłat o: 

220.6 Opatrunki regulujące wzrost dopłat o: 
poziom  wilgotności  rany od 0.17  zł  do 7,48 zł   
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inister Zdrowia 

Warszawa, 

PLA.4604.72.2017.1.1S0 

Pan 

Marek Michalak 

Rzec-kRik Praw Dziecka 

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycz ia 2017 r. w sprawie wzrostu dopłat do 

opatrunków stosowanych u dzieci ze schorzeniem Epidermolysis bullosa (EB), proszę  

o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Kwestie związane z refundacją  poszczególnych technologii lekowych reguluje ustawa 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr z 2016 poz. 1536, 

z późn. zm.). 

Od 1 stycznia 2017 r. wzrost dopłat nastąpił  w niżej wymienionych grupach limitowych: 

Zgodnie z ustawą  o refundacji odpowiednikiem wyrobu medycznego jest wyrób 

medyczny mający takie samo przewidziane zastosowanie oraz właściwości. Do wspólnej 

grupy limitowej kwalifikuje się  wyrób medyczny, przy zastosowaniu następujących 

kryteriów: 

tych samych wskazań  lub przeznaczeń, w których są  refundowane; 

podobnej skuteczności. 

, 

Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

Telefon: (22) 634 96 00 

e-mail: kancelaria@mz.gov.pl  

www. mz .gov. pl A/V. 
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Zmiany dopłat nie były związane ze zmianą  urzędowych cen zbytu. Urzędowe ceny 

zbytu od 1 stycznia 2017 r. są  takie same jak urzędowe ceny zbytu w okresie listopad-

grudzień  2016 r. 

Wzrost dopłat pacjenta do opatrunków stosowanych w Epidermolysis bullosa 

spowodowany był  zmianą  podstawy limitu finansowania w ww. grupach. Sposób 

wyznaczania podstawy limitu finansowania określony jest art. 15 ust. 5 pkt 2 ustawy 

refundacji. Podstawę  limitu w danej grupie limitowej stanowi najwyższa spośród 

najniższych cen hurtowych za jednostkę  tego wyrobu medycznego, który dopełnia 15% 

obrotu ilościowego zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym 

3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia. 

Za jednostkę  wyrobu medycznego w przypadku opatrunków przyjęto 1 cm' 

(przykładowo: opatrunek o powierzchni 10 cm x 10 cm zawiera 100 jednostek) 

W poniższej tabeli przedstawiam zmianę  dopłat na przykładzie opatrunku Mepilex, 

opatrunek, 20x50 cm-  (najwyższy wzrost dopłat — o 7,48 zł), które (tak jak pozostałe 

opatrunki we wskazaniu Epidermolysis bullosa) są  dostępne bezpłatnie do wysokości 

limitu finansowania i za dopłatą  w wysokości różnicy między ceną  detaliczną  a limitem 

finansowania. 

urzędowa 
cena 
zbytu 

129,06 

129,06 

cena 
detaliczna 

149,54 

149,47 

Mepilex, 
opatrunek, 
20x50 cm' 

11.2016 

01.2017  

limit dopłata 
finansowania pacjenta 

135.28 14,26 

127,73 21.74 

sposób wyliczenia 
dopłaty pacjenta 

(poziom odpłatności: 
bezpłatnie) 

0+149,54- 
135.28=14,26 

0+149,47- 
127,73=21,74 

Ewentualne obniżenie dopłat pacjenta od 1 marca 2017 r. byłoby możliwe np. poprzez: 

a) zmianę  podstawy limitu finansowania (która jest wyznaczana automatycznie 

i jest uzależniona od wysokości urzędowych cen zbytu opatrunków w danej 

grupie limitowej oraz od ich obrotu w grupie w miesiącu poprzedzającym o 3 

miesiące ogłoszenie obwieszczenia). Podstawa limitu w danej grupie limitowej 

obowiązującej od 1 marca 2017 r. będzie wyliczona w lutym 2017 r. — w oparciu 

aktualne koszty za jednostkę  każdego wyrobu medycznego w danej grupie 

limitowej i obrót w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące 
ogłoszenie obwieszczenia, czyli obrót z listopada 2016 r. 
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b) obniżenie urzędowej ceny zbytu - wnioskodawcy mają  możliwość  składania 

wniosków o obniżenie urzędowych cen zbytu produktów objętych refundacją. 

Obniżenie urzędowej ceny zbytu powoduje zmniejszenie różnicy między ceną  

detaliczną  a limitem finansowania, a tym samym może zmniejszyć  dopłatę  

pacjenta. 

Informuję, że w związku ze wzrostem dopłat do opatrunków finansowanych we 

wskazaniu Epidermolysis bullosa (EB), jaki miał  miejsce od 1 stycznia 2017 r., 

w Ministerstwie Zdrowia zorganizowane zostały spotkania z przedstawicielami firmy 

Mblnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., która odpowiada za stosowane u pacjentów 

z EB opatrunki Mepilex (w dniu 10 stycznia br.) oraz z przedstawicielami Fundacji EB 

Polska, Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk, Biura Rzecznika Praw Dziecka, 

prof. Cezarym Kowalewskim oraz dr Marcinem Malką  (11 stycznia br.). 

Podczas spotkania z przedstawicielami firmy MbInlycke Health Care Polska Sp. z o.o. 

dyskutowano możliwość  złożenia wniosku o obniżenie urzędowej ceny zbytu 

opatrunków Mepilex. Firma zadeklarowała złożenie takiego wniosku dla jednego 

z opatrunków. Taki wniosek został  złożony. Kolejny wykaz refundowanych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych będzie obowiązywał  od 1 marca 2017 r. 

Dodatkowo, z myślą  o potrzebujących pacjentach i w trosce o ich zdrowie ww. firma 

zadeklarowała przekazanie potrzebującym 2000 sztuk opatrunków Mepilex Transfer 

15x20cm. Pierwsza partia opatrunków (1000 sztuk) pod koniec stycznia br. trafiła do 

Poradni Dermatologii i Wenerologii, ul. Koszykowa 82a w Warszawie (odbiorca: Szpital 

Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4 w Warszawie). Pomoc w dystrybucji 

opatrunków zadeklarowali prof. dr hab. med. Cezary Kowalewski, Stowarzyszenie 

DEBRA oraz Fundacja EB Polska. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od firmy, 

kolejna partia opatrunków powinna trafić  do pacjentów na początku lutego 2017 r. 

Z kolei podczas spotkania w dniu 11 stycznia 2017 r. dyskutowane były rozwiązania 

dotyczące krótko — i długofalowego rozwiązania kwestii zmian dopłat pacjenta do 

opatrunków stosowanych u pacjentów z EB. Należy podkreślić, że resort jest w stałym 

kontakcie z przedstawicielami ww. organizacji reprezentujących pacjentów oraz 

ekspertami z dziedziny dermatologii, którzy zadeklarowali merytoryczne wsparcie w celu 

rozwiązania kwestii zmian dopłat pacjenta do ww. opatrunków. 

Z upoważnieni 
MINISTRA ZDROWIA 

PODSEKRETARZ S ANU 

c-7C_ 

Marek Tombarkiewicz 
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