
Radom, dnia 2 stycznia 2017 roku 

Informacje o zmianach w prawie 

Od 1 stycznia 2017 r. nowa opłata za lek recepturowy 
 Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegnie kwota 
ryczałtu za lek recepturowy i będzie wynosić 10 zł. Zmiana jest związana z wejściem w życie 
rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2017 roku. 
Od 1 stycznia 2017 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2 tys. zł 
brutto. 
Kwota ryczałtu za lek recepturowy jest ustalana na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji 
leków, który mówi, że „7. Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5 wynosi 0,50 procenta 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady 
Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.), z zaokrągleniem do pierwszego 
miejsca po przecinku.”. 

Szczepienia ochronne po nowemu - zmiany od stycznia 2017 r. 
 Od stycznia 2017 roku obowiązkowe szczepionki będą finansowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a nie - jak dotychczas - przez Ministerstwo Zdrowia. Takie przesunięcie źródła 
finansowania ma umożliwić rozszerzenie pakietu bezpłatnych szczepień. 
W ślad za powyższą zmianą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 849) zmieniono 
§ 3 ust. 4 w taki sposób, aby szczepienia przeciwko pneumokokom dotyczyły wszystkich dzieci 
urodzonych po 31 grudnia 2016 roku (a nie, jak dotychczas, jedynie dzieci z grup obciążonych 
ryzykiem). Wyjątkowo wobec osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, szczepienia 
będą finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
zdrowia. Szczepionki będą zakupione według planu zapotrzebowania, sporządzonego przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Rezerwa szczepionkowa 
Dodatkowo ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. poz. 1365) przewiduje utworzenie rezerwy szczepionkowej oraz innych preparatów 
immunologicznych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Te 
preparaty będą z kolei finansowane przez Ministra Zdrowia. Wielkość rezerwy, preparaty 
wchodzące w jej skład, a także tryb uruchamiania rezerwy i sposób jej dystrybucji określi właściwe 
rozporządzenie Ministra Zdrowia. 
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Narodowy Fundusz Zdrowia po raz pierwszy sfinansuje zakup szczepionek do przeprowadzania 
szczepień w 2017 roku. 

1 stycznia 2017 nowa lista leków refundowanych 
 Od 1 stycznia 2017 roku będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. 
W porównaniu do dotychczas obowiązującej uzupełniono ją o 84 nowe produkty lecznicze. Dla 173 
produktów dodano wskazanie off-label, a dla 110 produktów wprowadzono obniżki urzędowych 
cen zbytu. 
Wśród nowych produktów znalazło się 60 w ramach listy aptecznej, 11 w ramach katalogu 
chemioterapii oraz 13 w ramach programów lekowych. 
Obniżki urzędowych cen zbytu dotyczą między innymi 79 produktów w ramach listy aptecznej (od 
340,20 zł do 0,01 zł). Dla 9 produktów wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu. 
W przypadku 506 produktów zostanie obniżona dopłata pacjenta (od 106,15 zł do 1 gr), a dla 375 
produktów wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 172,88 zł). W przypadku 475 produktów spadną 
ceny detaliczne brutto (od 364,28 zł do 1 gr), a w przypadku 310 produktów - wzrosną ceny 
detaliczne brutto (od 1 gr do 7,59 gr). 
W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych 
lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny 
okres w obwieszczeniu nie znalazło się 18 produktów leczniczych obecnych na poprzedniej liście. 
 W ramach listy aptecznej refundacją zostały objęte nowe substancje czynne: 
Atozet (ezetimibum + atorvastatinum), stosowana w przypadku hipercholesterolemii LDL-C 
powyżej 130 mg/dl utrzymującej się pomimo terapii statynami w przypadku stanu po zawale serca 
lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji 
obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii 
rodzinnej; 
Toujeo (insulinum glargine), stosowana w cukrzycy typu I u dorosłych, w cukrzycy typu 2 
u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c 8% oraz 
cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy 
i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzycy 
u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO). 
W ramach katalogu chemioterapii refundacją objęta została substancja czynna Akynzeo 
(netupitantum + palonosetronum) stosowana u dorosłych pacjentów wymagających profilaktyki 
nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową o wysokim potencjale 
emetogennym zawierającą cisplatynę w dawce równej lub wyższej niż 50 mg/m2. 
W ramach programów lekowych refundacją zostało objęte leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz 
mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej, ICD-10 
D47.1 – substancja czynna: ruksolitynib, leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, 
aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych 
dla zzsk (ICD-10 M 46.8) – substancja czynna: certolizumab pegol, leczenie spastyczności 
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kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a (ICD-10 I61, I63, I69) – 
substancja czynna: toksyna botulinowa, lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od 
przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim -1 ryzyku, 
związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (D46) – 
substancja czynna lenalidomid. 
Refundacją zostało także objęte leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki 
(ICD-10 C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9) substancja czynna: 
nanocząsteczkowy kompleks paklitakselu z albuminą jest stosowany w skojarzeniu z gemcytabiną, 
leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych – substancja czynna: anakinra, leczenie chorych na 
zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) – substancja 
czynna: wismodegib oraz leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1) – substancja 
czynna: pirfenidon. 
 Projekt wykazu leków przewiduje także zmiany w programach lekowych: 
Program - Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51) – 
został całkowicie zmieniony, udostępniając pełną terapię infliksymabem, obejmującą 6-tygodniową 
terapię indukcyjną oraz 12-tygodniowe leczenie podtrzymujące dla populacji osób dorosłych 
i dzieci zastępując dostępne do tej pory jedynie ratunkowe leczenie (indukcja remisji 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego) trwające 6 tygodni dla osób dorosłych. W przypadku 
programu Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna (chLC) (ICD-10 K 50) – czas leczenia 
podtrzymującego infliksymabem (Inflectra, Remsima) został aż dwukrotnie wydłużony z 12 do 24 
miesięcy. Ponadto lek Humira (adalimumab) został udostępniony dla pacjentów pediatrycznych. 
W programie - Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego 
rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35) – dla leku 
Tysabri (natalizumab) zostało przyznane wskazanie off-label dla populacji 12-18 lat. 
W przypadku programu Leczenie wysiękowej (neowaskularnej) postaci zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3) – od 1 stycznia 2017 roku modyfikacji uległo 
kryterium włączenia do programu w zakresie ostrości wzroku – do programu będą mogli być 
włączeni pacjenci z najlepszą skorygowaną ostrością wzroku (BCVA) w leczonym oku od 0,2 do 
0,8 określoną według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS); dodane zostało 
kryterium włączenia polegające na tym, że pacjent przed rozpoczęciem leczenia nie ma istotnego, 
trwałego uszkodzenia struktury dołka. 

Zmiany w Prawie farmaceutycznym od 1 stycznia 2017 r. 
 Z początkiem nowego roku wchodzi w życie kilkanaście zmian w ustawie - Prawo 
farmaceutyczne, wynikających z szeregu nowelizacji uchwalonych w 2015 i 2016 r. Najważniejsze 
z nich dotyczącą rozszerzenia zakresu danych przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny do 
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi oraz ograniczeń 
w dostępności produktów zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym. 
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W ramach dalszej walki z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji produktów leczniczych 
ustawodawca zdecydował się zmienić charakter dotychczasowego Zintegrowanego Systemu 
Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). W pierwotnych założeniach miał on 
służyć jedynie ocenie dostępności poszczególnych produktów. Od 1 stycznia 2017 r. będzie on 
służył również monitorowaniu łańcucha dystrybucyjnego, a podmiot odpowiedzialny będzie 
przekazywał do ZSMOPL m.in. informacje o: 
- zwolnieniu serii produktu leczniczego zagrożonego brakiem dostępności w RP; 
- zbyciu produktu leczniczego hurtowni farmaceutycznej, aptece szpitalnej lub działowi farmacji 
szpitalnej, szpitalowi lub innemu przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego, 
- planowanych dostawach produktów leczniczych, przeznaczonych do zbycia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto, w związku z problemem znaczącego obrotu produktami leczniczymi wydawanymi bez 
przepisu lekarza (OTC), a zawierającymi substancje psychoaktywne, w szczególności 
pseudoefedrynę, zdecydowano się na ograniczenie ich dostępności. Produkty te były bardzo często 
wykorzystywane do działalności przestępczej na terenie całej Europy polegającej na produkcji 
pochodnych amfetaminy. Polskie apteki, z uwagi na liberalne przepisy dotyczące dostępności, stały 
się jednym z głównych źródeł pozyskiwania półproduktów do ich wytwarzania. W celu 
ograniczenia tego procederu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie z dniem 1 stycznia 
2017 r. nowego art. 71a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f. Zgodnie ze wskazanym przepisem, obrót 
detaliczny produktami OTC zawierającymi w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, 
których dopuszczalne stężenia określać będzie rozporządzenie Ministra Zdrowia, będą mogły 
prowadzić wyłącznie apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Produkty OTC będzie mogła nabyć 
wyłącznie osoba, która ukończyła 18. rok życia i tylko w ilości niezbędnej do przeprowadzenia 
skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby. Zgodnie 
z podpisanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2016 r. wartością 
graniczną w wypadku pseudoefedryny będzie 720 mg, a w przypadku kodeiny 240 mg. 
Jednocześnie w nowym art. 129e u.p.f. przewidziano bardzo wysokie kary pieniężne (do 500.00 zł) 
za wydanie wskazanych produktów wbrew ograniczeniom. Karę będzie mógł nałożyć wojewódzki 
inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji administracyjnej.
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