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stan prawny: 22 kwietnia 2015 roku

Alert prawny
projekt zmian w wykazie leków refundowanych
Dnia 1 maja 2015 roku w życie wejdzie projekt zmian w wykazie leków refundowanych. Jego mocą
wprowadzonych zostanie 68 nowych produktów, będących odpowiednikami tych, które były
stosowane dotychczas. Nowe obwieszczenie nie będzie uwzględniać 46 produktów obecnych
w poprzednim obwieszczeniu, przez wzgląd na wnioski o skrócenie terminu obowiązywania decyzji
refundacyjnych lub ze względu na ich upłynięcie wraz z dniem 1 maja 2015 roku. Nadto, dla 100
produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzaje wyrobów
medycznych wprowadzone zostaną obniżki urzędowych cen zbytu.
Poza wskazanymi zmianami, do istotnych modyfikacji należy zmniejszenie wysokości dopłat
pacjentów do 358 produktów leczniczych, ich wzrost dla 238, zmniejszenie ceny detalicznej brutto
470 produktów oraz jej zwiększenie dla 66.
Wprowadzone zmiany mają także na celu zwiększenie dostępności leczenia w ramach programów
lekowych i katalogu chemioterapii, zwiększenie dostępności terapii w przypadku chorób,
których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii, objęcie
refundacją

kolejnych

leków

zawierających

tenofowir

oraz

immunoglobinę

ludzką.

Ponadto, dla 16 leków zawierających 5 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii
i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu.

termin wejścia w życie: 1 maja 2015 roku
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Newsletter
prawo medyczne

1. Najważniejsze zmiany
Oświadczenie Rzecznika Praw Lekarza z dnia 17 kwietnia 2015 roku
W ostatnim czasie zdarzało się, że niektóre media negowały celowość umieszczania osób chorych psychicznie
w zamkniętych placówkach psychiatrycznych. Z przekazów medialnych widać deprecjację znaczenia tych placówek
w procesie leczenia pacjentów z problemami psychicznymi. Należy wyraźnie podkreślić, iż przymus hospitalizacji
choć stanowi rozwiązanie radykalne, jest często jedyną możliwością postępowania.
Tymczasem w ostatnich trzech dniach pojawiły się doniesienia medialne informujące, że dniu 16.04.2015 r. w Gdańsku
mężczyzna zwolniony ze szpitala psychiatrycznego zamordował swoją pięcioletnią córkę. Jest to wydarzenie niezwykle
dramatyczne. Być może nie doszłoby do tego typu sytuacji, gdyby sprawca zdarzenia przebywał w placówce
psychiatrycznej, gdzie jego niebezpieczne skłonności poddawane byłyby odpowiedniej terapii i gdzie nie stanowiłby
zagrożenia dla społeczeństwa. Zbrodnia popełniona w Gdańsku to nie jedyna zatrważająca sytuacja. W poprzednich
dniach mieliśmy okazję słyszeć o innych, niedopuszczalnych nadużyciach – uprowadzeniu dziesięcioletniej dziewczynki
z Wołczkowa pod Szczecinem czy zgwałceniu i zamordowaniu przez obywatela Polski dziewięciolatki we Francji.
Wszystkie te wydarzenia poza niebywałym okrucieństwem sprawcy, łączy również fakt, iż podejrzani przejawiali już
wcześniej zaburzenia psychiczne oraz inne socjopatyczne zachowania. Wiedza na temat tych nieprawidłowości
powinna stać się impulsem do podjęcia zintensyfikowanych działań profilaktycznych.
Skala tych wydarzeń wymaga uświadomienia sobie jak ważną rolę prewencyjną pełni orzecznictwo psychiatryczne
oraz stosowanie

zamkniętej

terapii

psychiatrycznej

w

szczególnych

przypadkach.

W świetle

powyższych

wydarzeń oświadczam, iż stosowanie detencji ma niezwykle istotne znaczenie i w licznych przypadkach jest niezbędne
dla ochrony ludzkiego życia.
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Zaproszenie na konferencję prasową w NIL - 23.04.2015 r., 10.30 -„Epidemia próchnicy w Polsce.
Lekarze alarmują: dramat w opiece stomatologicznej nad dziećmi.”
Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową pt.: „Epidemia próchnicy w Polsce. Lekarze alarmują: dramat w opiece
stomatologicznej nad dziećmi.”, która odbędzie się 23 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godz. 10:30 w siedzibie
Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110.
Podczas konferencji omówione zostaną m.in. kwestie: katastrofalnego stanu uzębienia Polaków i dramatycznego
dostępu do leczenia stomatologicznego dzieci w wielu regionach kraju, a także największe problemy w systemie
leczenia małych pacjentów oraz kłopoty rodziców i stomatologów w psychologicznym podejściu do specyficznego
pacjenta, jakim jest dziecko.
Goście konferencji:

•

prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej;

•

dr Aleksandra Piotrowska – psycholog dziecięcy;

•

dr

Agnieszka

Ruchała-Tyszler –

wiceprezes

Naczelnej

Rady

Lekarskiej,

przewodnicząca

Komisji

Stomatologicznej NRL;

•

dr Małgorzata Lindorf – sekretarz Komisji Stomatologicznej NRL;

•

dr Anita Pacholec – przewodnicząca Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej NRL.

Komunikat

Prezesa

Naczelnej

Rady

Aptekarskiej

w

sprawie

protestu

aptekarzy

z dnia 21 kwietnia 2015 roku
W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej zwracam się do wszystkich farmaceutów o poparcie PROTESTU APTEKARZY
przeciw bezczynności polskiego Rządu oraz zaniechaniu zdecydowanych działań mających na celu zagwarantowanie
wszystkim aptekom i ich pacjentom równego i stałego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie! Protest należy
poprzeć na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej: http://nia.org.pl/poparcie/. Tekst z protestem proszę też
wydrukować (na przykład plakat w formacie A4), podpisać (proszę o złożenie podpisów wszystkich farmaceutów
pracujących w aptece) i przesłać do siedziby NIA (adres: 00-238 Warszawa, ul. Długa 16; nr faksu: 22 887 50 32; e-mail:
nia@nia.org.pl).
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Proszę również o wydrukowanie i wywieszenie plakatu w aptece (do wyboru na stronie NIA są plakaty w formatach A4
i A3).
Naczelna Izba Aptekarska będzie systematycznie informować farmaceutów o przebiegu protestu i działaniach
podejmowanych przez samorząd aptekarski w celu zapewnienia aptekom równego dostępu do leków refundowanych.
Proszę także o regularne wypełnianie ankiety dotyczącej braku dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (ankieta dostępna jest na stronie internetowej NIA od lutego 2013 r.). Przesyłane
przez

apteki

informacje

na

temat

brakujących

leków

przekazywane

są

do

Ministerstwa

Zdrowia

i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Gorąco proszę o poparcie PROTESTU. Wspólnie zaprotestujmy przeciw reglamentacji leków i bierności organów
naszego państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i stworzenie warunków umożliwiających
aptekom stałe zaopatrywanie pacjentów w leki ratujące ich zdrowie i życie.

2. Inne zmiany
Uchwały z posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2015 r.
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