
  

Minister Zdrowia 

Warszawa, 2017 12- 22 

PLA.4604.555.2017.2.1S0 

Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

122.e.au.z tu, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2017 r. (ZSS.422.29.2017.KS) oraz 

w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji w sprawie wzrostu dopłat do leków 

zawierających walgancyklowir, proszę  o przyjęcie poniższych informacji. 

Kwestie związane z refundacją  leków reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844), zwana dalej „ustawą  o refundacji". 

Przedmiotowa ustawa określa sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania 

w obrębie danej grupy limitowej. Zgodnie z art. 15 ustawy o refundacji podstawę  limitu 

w danej grupie limitowej leków stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych 

za DDD (dobową  definiowaną  dawkę) leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego, 

liczonego według DDD, zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu 

poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych. 

W przypadku wydania decyzji o objęciu refundacją  pierwszego odpowiednika 

refundowanego w danym wskazaniu podstawą  limitu w grupie limitowej jest cena 
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hurtowa za DDD tego odpowiednika. W przypadku objęcia refundacją  kolejnych 

odpowiedników podstawa limitu nie może być  wyższa niż  cena hurtowa za DDD 

pierwszego odpowiednika. 

Wzrost dopłat do leku Valcyte (proszek do sporządzania roztworu doustnego) wynika ze 

zmian limitu finansowania w grupie limitowej 116.0 Leki przeciwwirusowe - 

walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego, spowodowanych objęciem 

refundacją  pierwszego odpowiednika w grupie limitowej. 

Wysokość  dopłaty pacjenta do leków zawierających walgancyklowir, jaka obowiązywała 

w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., prezentuje poniższa tabela (leki te 

są  refundowane za odpłatnością  ryczałtową  i za dopłatą  w wysokości różnicy między 

ceną  detaliczną  a limitem finansowania): 

Nazwa Postać  Dawka Opakowanie Limit 
05.2017  

Cena 
detaliczna 

05.2017 

Zapłata 
pacjenta 
05.2017 

Valganciclovir 
Teva tabl. powl. 450 mg 60 szt. 2864,49 2864,49 3,20 

Valhit* tabl. powl. 450 mg 60 szt. 2864,49 2864,49 3,20 
Ceglar tabl. powl. 450 mg 60 szt. 2864,49 3919,11 1057,82 
Valcyte tabl. powl. 450 mg 60 szt. 2864,49 4188,44 1327,15 

Valcyte 

proszek do 
sporządzania 

roztworu 
doustnego 

50 mg/m1 1 but. po 12 g 558,95  530,47 1086,22 

*podstawa limitu 

Złożone wnioski o obniżenie urzędowych cen zbytu powodowały najczęściej obniżenie 

dopłat pacjenta, ale czasem miały wpływ na zmianę  podstawy limitu finansowania 

(dalsze obniżanie limitu finansowania). 

Aktualna sytuacja w tej grupie przedstawia się  następująco: 

Lek UCZ 
11.2017 

zmiana UCZ 
w stosunku 
do 09.2017 

Zapłata 
pacjenta 
11.2017 

zmiana zapłaty 
pacjenta w 

stosunku do 
09.2017 

Valganciclovir Teva, Valganciclovirum, 
tabl. powl., 450 mg, 60 szt.* 

1188 -571,32 3,20 -146,29 

Valhit, Valganciclovirurn, tabl. powl., 
450 mg, 60 szt. 

1404 -432 230,00 O 

Ceglar, Valganciclovirum, tabl. powl., 
450 mg, 60 szt. 

1458 -162 286,70 283,50 

Sperart, Valganciclovirum, tabletki 
powlekane, 450 mg, 60 tabl. 

1458 -594 286,70 -170,10 

Valcyclox, Valganciclovirum, tabletki 
powlekane, 450 mg, 60 tabl. 

1458 -486 286,70 -56,70 
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Lek UCZ 
11.2017 

zmiana UCZ 
w stosunku 
do 09.2017 

Zapłata 
pacjenta 
11.2017 

zmiana zapłaty  pacjenta w 
stosunku do 

09.2017 
Valcyte, Valganciclovirum, proszek do 
sporządzania roztworu doustnego, 50 

mg/mi, 
1 but.po 12 g 

955,8  O 785,98 83,03 

*podstawa limitu 

Należy wskazać, że w efekcie rozpatrzenia złożonych wniosków o obniżenie 

urzędowych cen zbytu (UCZ) części leków z ww. grupy limitowej, od 1 listopada 2017 r. 

limit finansowania ponownie się  obniżył, a dopłaty pacjenta zmieniły się. 

Objęcie refundacją  leków generycznych nie oznacza, że tzw. leki referencyjne przestały 

być  finansowane. Są  one nadal refundowane, przy czym limit finansowania za DDD 

danej substancji czynnej jest taki sam - niezależnie od nazwy handlowej leku 

(z wyjątkiem sytuacji, gdy cena detaliczna danego leku jest niższa niż  ustalony limit 

finansowania — wówczas limit jest zmniejszany do ceny detalicznej). 

okres limit finansowania 
za 1 ODO walgancyklowiru 

03-04.2017 r. 140,17 z1 
05-06.2017 r. 95,48 zł  
07-08.2017 r. 75,58 zł  
09-10.2017 r. 58,36 zł  
11-12.2017 r. 43,04 zł  
01-02.2018 r. 37,22 zł  

W efekcie rozpatrzenia kolejnych wniosków o obniżenie urzędowych cen zbytu części 

leków z ww. grupy od 1 stycznia 2018 r. ponownie obniży się  limit finansowania, 

a dopłata do leku Valcyte będzie wynosić  817,48 zł. 

Należy wskazać, że firma Roche zadeklarowała bezpłatne dostarczanie leku Valcyte 

w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego do szpitali - również  po 

1 stycznia 2018 r. 

Obejmowanie refundacją  kolejnych odpowiedników to działanie systemowe. Celem jest 

nie tylko zwiększanie liczby dostępnych opcji terapeutycznych, lecz także tworzenie 

szerokiego pola naturalnej konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja 

pozwala obejmować  refundacją  nowe, coraz tańsze leki, które działają  tak samo jak te, 

które już  są  objęte refundacją. Dzięki wprowadzaniu odpowiedników sukcesywnie 

maleją  wydatki ponoszone przez płatnika publicznego. Budżet NFZ przeznaczony na 

finansowanie technologii lekowych jest ograniczony, stąd istotne jest racjonalnie 
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gospodarowanie środkami finansowymi i ciągłe ich uwalnianie, które pozwala na objęcie 

refundacją  nowych leków w przyszłości. 

Podsumowaniem powyższego może być  zestawienie odzwierciedlające spadek 

wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia po objęciu refundacją  tzw. pierwszych 

odpowiedników leków stosowanych po przeszczepach. W związku z konkurencją  

cenową  limit finansowania w poszczególnych grupach limitowych sukcesywnie spada: 

porównywany 
okres 

limit finansowania 
za 1 DDD mykofenolanu 

mofetilu i kwasu 
mykofenolowego 

limit finansowania 
za 1 DDD 

walgancyklowiru 

limit finansowania 
za 1 DDD takrolimusu 

11-12.2014r. 24,71 zł  198,05 zł  28,28 zł  
11-12.2015r. 24,71 zł  198,05 zł  28,28 zł  
11-12.2016r. 19,60 z1 140,17 z1 21,47 zł  
11-12.2017r. 8,30 z1 43,04 zł  21,47 zł  

Zmiana (%) 
2014 r. vs. 2017 

Obecne wydatki stanowią  
33,6% wydatków z 2014 r. 

Obecne wydatki stanowią  
21,7% wydatków z 2014 r. 

Obecne wydatki 
stanowią  75,9% 

wydatków z 2014 r. 

Wydatki NFZ na refundację  leków z grupy limitowej 

Grupa limitowa 2014r. 2015r. 2016r. 
Teoretyczne 

roczne wydatki 
NFZ* 

134.0 Leki przeciwnowotworowe 
i immunomodulujące - leki 
immunosupresyjne - kwas 

mykofenolowy i jego pochodne 

69,12 mln zł  74,74 mln zł  59,12 mln zł  ok. 25 mln zł  

116.0 Leki przeciwwirusowe - 
walgancyklowir - postacie do 

stosowania doustnego 
22,49 mln zł  24,19 mln zł  13,09 mln zł  ok. 5 mln zł  

139.0 Leki przeciwnowotworowe 
i immunomodulujące - leki 

immunosupresyjne - inhibitory 
kalcyneuryny — takrolinnus 

67,64 mln zł  77,20 mln zł  58,79 mln zł  ok. 58 mln zł  

* przy założeniu proporcjonalnego zmniejszenia wydatków za 2016 r. i uwzględnienia limitu finansowania 
z 11.2017 r. 

Systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych technologii 

lekowych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, 

jest priorytetem Ministra Zdrowia, natomiast sztywne stanowisko niektórych 

producentów leków w zakresie utrzymywania cen na bardzo wysokim poziomie nie może 

ograniczać  czy wręcz uniemożliwiać  działań  Ministra Zdrowia w zakresie refundacji 

nowych, tańszych, równie skutecznych i bezpiecznych produktów, co pozwala zachować  

stabilność  budżetu płatnika publicznego oraz rozszerzać  katalog leków refundowanych 

o nowe technologie, które dotychczas nie były finansowane ze środków publicznych. 
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