
Warszawa, 06 sierpnia 2019

PLR.4604.898.2019.SS

Pan

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze, 

w odpowiedzi na pismo z 2 lipca 2019 r., sygnatura ZSS.422.14.2019.KS, proszę 

o przyjęcie następujących informacji.

Na wstępie wskazać należy, że nieuzasadnione i nieuprawnione jest sformułowanie o 

znacznym wzroście kosztów opatrunków przeznaczonych dla chorych z EB.  Jak już 

informowaliśmy z naszym piśmie PLA.4604.72.2017.ISO wszelkie kwestie związane 

z refundacją reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą refundacyjną”. Stan prawny w 

tym zakresie nie uległ zmianie.

Zarówno z obowiązującymi w 2017 r. przepisami jak i w obecnym stanie prawnym 

podstawę limitu w przypadku wyrobu medycznego, zgodnie z art. 15 ust. 5 pkt. 2 ustawy 

refundacyjnej, stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za jednostkę tego 

wyrobu medycznego, który dopełnia 15% obrotu ilościowego zrealizowanego 

w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie 

obwieszczenia, o którym mowa w art. 37. Obrót ilościowy określany jest co do zasady 

na podstawie publikowanego co miesiąc na stronie internetowej Narodowego Funduszu 
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refundacji i liczby zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów 

medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu 

odpowiadającego kodowi EAN.

Zgodnie z powyższym mechanizmem limity w każdej grupie limitowej zmieniają się wraz 

ze zmianą struktury sprzedaży. Zgodnie z mechanizmem liczenia dopłat opisanym 

powyżej, w przypadku obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50), dla 

części opatrunków stosowanych w Epidermolysis bullosa nastąpiła podwyżka dopłat, a 

dla części ich obniżenie lub odpłatności dla pacjentów się 

nie zmieniły. Analiza poszczególnych grup limitowych, przedstawia się w następujący 

sposób:

 w grupie limitowej 220.1 limit uległ podwyższeniu, przez co za opatrunki 

znajdujące się w tej grupie pacjenci zapłacą mniej o 0,12 zł do 1,28 zł;

 w grupie limitowej 220.10 limit finansowania nie uległ zmianie, co spowodowało, 

że ceny w tej grupie limitowej również nie zmieniły się dopłaty pacjentów; wyjątek 

stanowią produkty Aquacel Ag 2x45 cm², Mepilex Ag, 10x21 cm², Mepilex Ag 

12,5x12,5 cm², Mepilex Ag,17,5x17,5 cm² oraz Mepilex Ag 6x8,5 cm², dla których 

w wyniku przeprowadzonych postępowań obniżono urzędowe ceny zbytu, a tym 

samym ceny detaliczne i odpłatności pacjentów (od 2 groszy do 99 groszy);

 w grupie limitowej 220.11 ceny, limity i odpłatności pozostały bez zmian;

 w grupie limitowej 220.12 ceny, limity i odpłatności pozostały bez zmian;

 w grupie limitowej 220.13 ceny, limity i odpłatności pozostały bez zmian;

 w grupie limitowej 220.14 odpłatności również się nie zmieniły;

 w grupie limitowej 220.2 limit finansowania został obniżony, co spowodowało 

wzrost dopłat pacjenta dla produktów: Bordered Granuflex 15x15 cm², Granuflex 

15x15 cm², Granuflex 15x20 cm², Granuflex Extra 15x15 cm², Hydrocoll 15x15 

cm², Hydrocoll 20x20 cm², Hydrocoll thin 15x15 cm², przy czym dopłaty wzrosły 

o 1 do 3 groszy za opatrunek, jednocześnie w tej grupie dwa opatrunki staniały 

o 1 grosz: Bordered Granuflex 10x13 cm², Granuflex Extra Thin 7,5x7,5 cm²;

 w grupie limitowej 220.3 dopłaty pacjentów zostały obniżone od 0,48 zł 

do 1,93 zł

 w grupie limitowej 220.4 ceny, limity i odpłatności pozostały bez zmian;
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 w grupie limitowej 220.5 ceny, limity i odpłatności pozostały bez zmian;

 w grupie limitowej 220.6 limit finansowania został obniżony, co spowodowało 

wzrost dopłat pacjenta dla 60 produktów w grupie w wysokości od 0,16 zł do 

12,24 zł, przy czym dla ponad połowy produktów wyniosła poniżej 2 zł (tylko dla 

4 produktów był to kwota powyżej 4 zł);

 w grupie limitowej 220.3 dla 2 produktów dopłaty pacjentów zostały obniżone 

o 0,02 zł.

Jak widać z powyższego dopłaty wzrosły wyłącznie w jednej grupie limitowej, co jest 

związane ze stosowanym we wszystkich grupach limitowych mechanizmem wyliczania 

cen i podstaw limitu. Co więcej pacjenci mają możliwość korzystania 

z 174 produktów finansowanych (refundowanych) we wskazaniu Epidermolysis bullosa.

W tym miejscu należy wskazać, że każdy wyrób medyczny (w tym odpowiednik w 

rozumieniu ustawy refundacyjnej) w celu wprowadzenia go do obrotu poddawany jest 

procedurze oceny zgodności weryfikującej właściwości wyrobu medycznego, procesu 

produkcji lub systemu jakości wytwórcy.

 

Kontynuując kwestię  dopłat pacjenta , ich obniżenie jest 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.

b) obniżenie urzędowej ceny zbytu - wnioskodawcy widząc wzrosty dopłat 

pacjentów w danej grupie limitowej, kierowani dobrem pacjentów 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. 

W zaistniałej sytuacji w trosce o pacjentów chorych na Epidermolysis bullosa, po 

konsultacjach z pacjentami, resort zdrowia zostało opracowane świadczenie w ramach 

leczenia pęcherzowego oddzielania  naskórka, dzięki któremu otrzymają oni niezbędną 

pomoc bezpłatnie. 5 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Narodowego Funduszu 
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Zdrowia1 zostało opublikowane zarządzenie Nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana polega na dodaniu do wykazu świadczeń w 

ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, poza 

ryczałtem, świadczeń związanych z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka. 

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.

W tym miejscu pragnę zapewnić, że resort zdrowia podejmuje wszelkie działania 

możliwe do podjęcia w ramach i granicach obowiązującego prawa.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

1 http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-
1032019dsoz,6987.html 

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1032019dsoz,6987.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1032019dsoz,6987.html
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