Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 roku.

Raport Federacji Pacjentów Polskich
ze spotkania Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z organizacjami pacjentów
W odpowiedzi na Apel środowiska pacjentów Minister Zdrowia (MZ) Bartosz
Arłukowicz spotkał się z organizacjami pacjentów (lista obecności – załącznik nr 1).
Przedstawił, jako pierwszemu Zespołowi spośród zaproszonych do rozmów stron, informacje
o gotowości resortu zdrowia do dalszych prac omawiając przygotowaną podczas weekendu
propozycję
zmian
w
Ustawie
Refundacyjnej,
stosownych
rozporządzeniach
i obwieszczeniach.
Prezes Federacji Pacjentów Polskich (FPP), Stanisław Maćkowiak opisał pozostałym
uczestnikom relacje ze spotkania z zespołami NRL i NRA w dniu 4 stycznia 2012 r. Tomasz
Szelagowski (dyrektor generalny FPP) przedstawił konieczność sformowania stałego Zespołu
ze strony organizacji pacjentów reprezentujących głos pacjenta podczas przyszłych prac
Zespołu powołanego do kontaktów z Ministerstwem Zdrowia.
W dalszej kolejności Minister poprosił o przekazanie ze strony uczestników spotkania
uwag merytorycznych i kierunkowych wskazówek do prac nad dalszymi zmianami
w Ustawie:
- Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPiEZ), Ks. Arkadiusz Nowak
 Potrzebne są szerokie konsultacje społeczne wyprzedzające przygotowanie nowych
aktów prawnych w ramach reformy systemu opieki zdrowotnej
 Konsekwentne realizowanie obietnic ze strony resortu
 Prośba do Ministra Zdrowia o wyciągnięcie ręki do środowiska lekarskiego dla
przerwania trwającego protestu
- odpowiedź MZ
 Główny sens Ustawy nie podlega dyskusji i pozostanie bez zmian
 koncerny farmaceutyczne muszą zaakceptować takie warunki regulacji
- Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych (PKOPO), Jacek Gugulski
 Potrzeba precyzyjnej informacji o zapisach na liście leków refundowanych
 Problem pacjentów z dostępem do leków z listy: wskazania rejestracyjne vs. wskazania
medyczne
- odpowiedź MZ
 Zapewnienie bieżącego monitorowania braków na liście leków
 Dla lekarzy resort przygotował dodatkowe informacje i zmodyfikował wykazy listy
leków refundowanych w formie pozwalającej łatwo odnaleźć właściwą stawkę
refundacyjną dla przepisywanego na recepcie leku
- Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, Monika Zientek
 Na liście jest brak leków dla młodych reumatyków
- odpowiedź MZ
 Opracowanie i uruchomienie kanału dla merytorycznego do bezpośredniego zgłaszania
stosownych uwag przez pacjentów
- Krajowe Forum ds. Chorób Rzadkich (KFChRz), Mirosław Zieliński
 Art. 49 przekreśla formę darowizny leków. Ustawa nie wyjaśnia postępowania w takich
przypadkach
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 Propozycja opracowania i wprowadzenia nakazu rejestracji niektórych leków do
refundacji z urzędu
- odpowiedź MZ
 Konsensus w tej sprawie nie został osiągnięty. Dyskusja będzie kontynuowana.
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Cukrzyków (OSC), Zarząd Główny, Andrzej Bauman
 Oczekiwanie na stanowcze kroki ze strony MZ w kierunku zapewnienie bezpieczeństwa
pacjentów
 Pilna potrzeba określenia decyzji w sprawie insulin biologicznych
 Konieczność refundacji „pasków”, ważnego narzędzia profilaktycznego w cukrzycy,
jako sposób na uspokojenie nastrojów w środowisku pacjentów z cukrzycą
- odpowiedź MZ
 Odnośne komunikaty zostaną ogłoszone w najbliższym czasie
 W sprawie sytuacji refundowania insulin analogowych i „pasków” MZ będzie polegał
na zgłoszonych do opracowania analizach eksperckich
 Konieczne będzie dodatkowe spotkanie ze środowiskiem pacjentów z cukrzycą dla
omówienia najważniejszych pozycji na liście leków refundowanych
- IPPiEZ, Magda Bojarska
 Konieczność przedstawienia harmonogramu działań rządu dla uspokojenia sytuacji
- IPPiEZ, Arkadiusz Nowak
 Potrzeba sformowania spokojnego kolegium dyskusyjnego z różnych dyscyplin
 Deklaracje organizacji prac ze strony organizacji pacjentów w połowie lutego br.
 Zaproszenie dla MZ do udziału w obchodach Światowego Dnia Chorego 11. 02. 2012.
- FPP, Stanisław Maćkowiak
 Zapisy w art. 7, pkt. 7 Ustawy utrudniają import równoległy leków
- odpowiedź MZ
 Powyższa kwestia została uregulowana w propozycji rządowej nowelizacji zapisów
Ustawy Refundacyjnej
- KFChRz, Mirosław Zieliński
 Strona internetowa MZ www.dlapacjenta.mz.gov.pl przynosi pozytywne efekty dla
pacjentów
- odpowiedź MZ
 Taki był właśnie zamysł przy tworzeniu tego narzędzia komunikacji z pacjentami i
poprosił o dalsze opinie i uwagi.
- FPP, Tomasz Szelągowski
 Podkreślenie znaczenia wypracowania i przedłożenia mandatu społecznego do
reprezentowania w sposób trwały głosu pacjentów, przez Zespół organizacji pacjentów,
zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym
Minister Zdrowia, podsumowując podziękował za merytoryczne spotkanie.
Zadeklarował, iż bez względu na sprzeczne komunikaty płynące od środowiska lekarskiego,
wyciągnie swoją dłoń z propozycjami prowadzącymi do przerwania protestu i podjęcia
dalszych prac przy poprawkach dotyczących Ustawy Refundacyjnej. Zaprosił również do
kontynuowania spotkań ze środowiskiem pacjentów w ramach prac Zespołu i konsultacji
społecznych.
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