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Co „poeta” miał na myśli?
Zapewne postrzeganie rynku leków przez
Ministerstwo wygląda tak, że …
Firmy farmaceutyczne muszą nam sprzedać
wszystkie potrzebne leki na naszych warunkach.
Jeśli jedna nie sprzeda, to sprzeda druga.
Takie myślenie nie uwzględnia faktu, że poniżej
pewnej ceny i poniżej pewnej ilości nikt tą
sprzedażą nie będzie zainteresowany.
Ani nie przewiduje ono mechanizmu
rozwiązywania problemu niedostępności
podstawowych tanich leków, gdyby taki problem
się pojawił.

Zanim się zaczęło
Dyskusje na temat listy leków
refundowanych zorganizowały w IV
kwartale 2011 roku:
– Puls Medycyny
– Rynek Zdrowia
– Rzeczpospolita

Jedynie w spotkaniu organizowanym przez
Rzeczpospolitą wzięła udział
przedstawicielka Ministerstwa zdrowia.
W 2011 roku nie było żadnego zapytania
do Konsultanta krajowego w sprawach
listy leków refundowanych.

Listę leków refundowanych dostaliśmy pod choinkę.

Problemy z listą leków
refundowanych
Brak podstawowych leków
cytostatycznych
W odniesieniu do niektórych leków
wspomagających, ograniczenia do
stosowania zgodnie z charakterystyką
produktu
W odniesieniu do innych leków
wspomagających, ograniczenie w
stosunku do charakterystyki produktu.

Stan w chwili obwieszczenia
Nie było na liście
–
–
–
–
–
–
–

Busulfan (przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne)
chlorambucil (przewlekła białaczka limfocytowa)
cyklofosfamid tabl. (chłoniaki)
melfalan tabl. (szpiczak, ostra białaczka szpikowa)
merkaptopuryna (ostre białaczki)
deksametazon w amp. (szpiczak, chłoniaki)
tioguanina (ostre białaczki)

Ograniczenie do charakterystyki produktu
– Leki przeciwinfekcyjne stosowane zapobiegawczo

Ograniczenia ponad charakterystykę produktu
– Leki z grupy G-CSF: profilaktyka neutropenii oraz
neutropenie niezwiązane z chorobami nowotworowymi

Stan obecny
Nie było na liście – nadal nie ma na liście
–
–
–
–

Busulfan (przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne)
chlorambucil (przewlekła białaczka limfocytowa)
melfalan tabl. (szpiczak, ostra białaczka szpikowa)
tioguanina (ostre białaczki)

Ograniczenie do charakterystyki produktu – tylko
niektóre sytuacje
– Leki przeciwinfekcyjne stosowane zapobiegawczo

Ograniczenia ponad charakterystykę produktu
– Leki z grupy G-CSF: neutropenie nabyte niezwiązane z
chorobami nowotworowymi

Od początku roku
Łącznie w 2011 roku 5 wystąpień
Łącznie w 2012 roku 35 wystąpień
Konsultanta Krajowego do
Ministerstwa zdrowia w sprawie
problemów stworzonych przez
Ustawę refundacyjną

Sprawa Pani W.
Chora zwróciła się o interwencję do KK w lutym 2012: w styczniu
liczba granulocytów 0,06 G/l (około 200 razy poniżej dolnej
granicy normy) – stan bezpośredniego zagrożenia życia.
Lekarka, która przepisywała jej G-CSF w Poradni w Krakowie
ukarana finansowo przez NFZ
W styczniu podał jej G-CSF na swój koszt szpital Brzozowie, co
skutkowało zwiększeniem liczby do 3 G/l.
Do tej pory 4 pisma KK do Ministerstwa w tej sprawie – bez
odpowiedzi
Chora żyje: 15 maja miała 0,8 G/l
Nadal nie ma prawa do G-CSF.
Moim zdaniem zachodzi tu podejrzenie przestępstwa
urzędniczego.
Nabyta neutropenia jest zawarta w charakterystyce produktu
leczniczego, to jest moim zdaniem wyłącznie zła wola Urzędników.
A ponadto, czy Ktoś, kto mieszka jak Pani W. w miejscowości
Samoklęski może w Polsce na coś liczyć?

Jest takie piękne polskie
przysłowie…
Mówił dziad do obrazu, a obraz do
niego ani razu.

Sprawa kar dla lekarzy
Bardzo przepraszam za sytuację z wypisywaniem recept, ale pretensje proszę kierować
do rządzących.
Proszę zrozumieć lekarzy. Obecny stan prawny jest taki, że jeśli lekarz przepisze komuś z Państwa
przykładowo receptę na 5 ampułek czynnika wzrostu z powodu neutropenii, a za 5 lat kontroler NFZ
uzna, że neutropenia jego zdaniem nie była wystarczająco ciężka w dniu przepisania recepty, to
Państwo otrzymacie lekarstwo płacąc 94 złote i 45 groszy i będziecie zadowoleni.
Ale lekarz za tę jedną jedyną receptę będzie musiał za pięć lat zwrócić 1321 złotych i 40 groszy
nienależnej (zdaniem kontrolera NFZ) refundacji oraz 860 złotych i 30 groszy odsetek ustawowych,
czyli razem 2181 złotych i 70 groszy.
I tak w odniesieniu do każdej przepisanej recepty, której NFZ nie uzna.
Przykładowo, jeżeli lekarz w Oddziale Dziennym lub Poradni będzie przepisywał recept skutkujących
refundacją w kwocie tylko 2000 złotych dziennie to przez około 250 dni roboczych będzie to
skutkowało 500 000 złotych refundacji.
Jeśli kontroler NFZ z dowolnego powodu nie uzna 10 proc. tych recept i zrobi to po 4 latach (oni
nigdy wcześniej nie kontrolują) to lekarz tylko za ten jeden rok pracy będzie musiał wpłacić do kasy
NFZ 50 000 złotych za nienależną refundację oraz 26 035 złotych i 60 groszy odsetek ustawowych
razem 76 035 złotych i 60 groszy.

Aby w tym samym czasie tyle zarobić musiałby otrzymywać na rękę miesięcznie 6 336 złotych i 3
groszy. Dla porównania moje miesięczne wynagrodzenie jako ordynatora tej Kliniki będącego
profesorem zwyczajnym posiadającym 4 specjalizacje i 40 lat pracy w zawodzie wyniosło na rękę w
listopadzie 2011: 4205 złotych i 84 grosze. A jeszcze trzeba za coś żyć. I trzeba oszczędzać.
Czekając na komornika.

Wydawało się, że sprawa
załatwiona…
Ale wraca, tym razem nie jako zapis
ustawowy, a jako narzucony
warunek w „umowach” z NFZ
(cudzysłów jest tu podany, gdyż
słowo „umowa” jest tu błędnie użyte
– NFZ dyktuje, a nie się umawia).
Dlaczego lekarze muszą się bać
kontroli?

Kontrola być musi, ale
Nie powinno być tak, żeby jedna strona umowy
miała arbitralne prawo do kontroli drugiej strony.
Kontrola powinna być niezależna od obydwu
stron umowy.
A co najmniej powinien być skuteczny
mechanizm odwoławczy, gdyż kontroler może się
zarówno mylić, jak i wykazywać złą wolę.
Poza tym są sytuacje z pogranicza. Jest ich kilka
procent ale to wystarczy, aby zrujnować lekarza.
A jak jest?

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych
Art. 64. 1. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze
środków publicznych może przeprowadzić kontrolę udzielania świadczeń
świadczeniobiorcom, a w szczególności kontrolę:
1) organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich
dostępności;
2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami
określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
3) zasadności wyboru leków i wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w leczeniu, rehabilitacji
i badaniach diagnostycznych;
4) przestrzegania zasad wystawiania recept;
5) dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
2. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych
w upoważnieniu do prowadzenia kontroli określa przedmiot i zakres kontroli oraz
wskazuje osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli. Przepisy art. 173 ust. 5-9
stosuje się odpowiednio.
3. Kontrolę dokumentacji medycznej, jakości i zasadności udzielanych świadczeń
zdrowotnych przeprowadzają upoważnieni pracownicy podmiotu
zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
posiadający wykształcenie medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli.
4. Kontrolę dokumentacji medycznej oraz jakości i zasadności udzielanych świadczeń
opieki zdrowotnej podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków
publicznych może zlecić, w razie potrzeby, osobie posiadającej wykształcenie
medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli, a w przypadku
konieczności zbadania lub rozstrzygnięcia określonych zagadnień wymagających
specjalnych kwalifikacji - powołać specjalistę w danej dziedzinie.

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych
Art. 64. 5. Świadczeniodawca jest obowiązany do przedkładania
podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków
publicznych żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji
i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą.
5a. Osoba przeprowadzająca kontrolę, zwana dalej "kontrolerem", może
sporządzać lub zażądać od świadczeniodawcy sporządzenia niezbędnych
odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń
sporządzanych na podstawie dokumentów.
5b. Zgodność z oryginałami dokumentów, odpisów i wyciągów oraz
zestawień i obliczeń, o których mowa w art. 5a, potwierdza
świadczeniodawca lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku
odmowy, potwierdzenia dokonuje kontroler.
6. Z przebiegu przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół,
który jest podpisywany przez kontrolera i świadczeniodawcę.
6a. Świadczeniodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania
protokołu kontroli zgłosić na piśmie zastrzeżenia do tego
protokołu.
6b. Zastrzeżenia do protokołu kontroli rozpatruje kontroler
w terminie 14 dni. Kontroler dokonuje ich analizy i w miarę
potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne,
a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub
uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli.

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych
Art. 64.
6c. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler niezwłocznie
przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
6d. Świadczeniodawca może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7
dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
6e. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontroler czyni
wzmiankę w protokole.
6f. Odmowa podpisania protokołu przez świadczeniodawcę nie stanowi przeszkody
do podpisania protokołu przez kontrolera i realizacji ustaleń kontroli.
7. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych
sporządza wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę działalności kontrolowanego
świadczeniodawcy i zalecenia pokontrolne w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
8. Świadczeniodawca może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia
pokontrolnego, zgłosić zastrzeżenia podmiotowi zobowiązanemu do finansowania
świadczeń ze środków publicznych. Zastrzeżenia rozpatruje się w terminie 14 dni. W
przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń niezwłocznie informuje się o tym
świadczeniodawcę.
9. Świadczeniodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wystąpienia pokontrolnego albo od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu
zastrzeżeń, do poinformowania podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń
ze środków publicznych o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz
o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W skrócie
1. Kontroler NFZ ma zawsze rację.
2. Kontroler NFZ jest sędzią we
własnej sprawie.
3. jeżeli kontroler NFZ nie ma racji
patrz punkt 1 i 2.

W praktyce
NFZ skontrolował kierowaną przeze mnie Klinikę
jeśli chodzi o leczenie szpiczaka.
Zakwestionowano np.. Podanie bortezomibu
choremu z liczbą płytek 49 G/l (zapis w
programie 50 G/l)
Kilka stron wyjaśnien na piśmie i odpowiedź
jednym zdaniem: niczego nie uznajemy.
Zwrot do NFZ kosztów leczenia podanego
choremu (około 100 tys. złotych) i drugie tyle
kary finansowej dla Szpitala
Nagana na piśmie dla mnie.
Chory skorzystał.

Generalnie, ustawa nie
zabezpiecza przed
Wykorzystywaniem jej przez
Kontrolerów do indywidualnego
„odgrywania się” na kontrolowanych.
Wykorzystywaniem jej przez NFZ w
celach windykacyjnych: brakuje nam
w budżecie np.. 1,5 mln to wysyłamy
kontrolę, aby te 1,5 mln „odzyskali”.
Zawsze znajdą jakiś pretekst, aby
zakwestionować jakieś świadczenia.

Wnioski pokontrolne bez znaczenia
Z reguły kontrole dotyczą okresu sprzed
4-5 lat i odnoszą się do już nieistniejących
zapisów programów. Nie można na tej
podstawie nic poprawić, gdyż ta sytuacja
już nie istnieje.
Nawet bez złej woli polegają na
dokładnym „literalnym” egzekwowaniu
zapisów.
„Chyba Pan nie powie Panie Profesorze, że
49 to więcej niż 50?”
Nie powiem, ale powiem, że w tej
metodzie błąd pomiaru wynosi 10%.

Pan Prezes się skarży, że lekarze
robią różne przekręty, ale
Nigdy jeszcze nie zwrócił się do KK
zawiadamiając o wykrytych
nieprawidłowościach i prosząc o
interwencję nadzór specjalistyczny. Nie
było nawet takiego precedensu.
Albo więc takich nieprawidłowości nie
wykryto albo wcale nie chodzi o ich
usunięcie tylko o możliwość przerzucania
odpowiedzialności na lekarzy

Kolejna interwencja dotyczyła
Sytuacji, w której różne leki nie są
refundowane we wskazaniach, które nie są
zawarte w charakterystyce produktu, ale
są w tych wskazaniach podstawowymi (lub
jedynymi) metodami leczenia.
Uzyskałem odpowiedź negatywną na
propozycję uwzględnienia tych wskazań i
na nią odpowiedziałem, dlatego, że
okazało się, że jedyne prawo do inicjatywy
w tej sprawie ma firma farmaceutyczna.

KKH-78/2012 z dnia 28 marca
2012 roku
Jest mi bardzo miło, że po raz pierwszy doczekałem się
odpowiedzi Ministerstwa na jedno z moich pism (KKH-50/2012) i
już odpowiedziałem Panu Dyrektorowi Bartolikowi na jego pismo
(kopia w załączeniu).
Zwracam się zaś do Pana Ministra, gdyż z odpowiedzi Pana
Dyrektora Bartolika wynika cytuję, że „warunkiem podjęcia
działań zmierzających do finansowania leczenia produktem
leczniczym jest złożenie wniosku przez podmiot
odpowiedzialny”.
To jest jakieś kuriozum ustrojowe. O tym, czy polski chory ma
mieć ratowane życie ma decydować inicjatywa firmy
farmaceutycznej? I to jeszcze zagranicznej? Czy ktoś tu oszalał?
A jak firma dojdzie do wniosku, że jej polski rynek nie interesuje,
to co? Polscy chorzy mają iść do piachu? Zgodnie z polskim
prawem?
A gdzie konstytucyjna odpowiedzialność Ministra?

I oto 25 kwietnia 2012 roku ukazało się
kolejne obwieszczenie Ministra Zdrowia
W jego wyniku z Zarządzenie Nr 26/2012/DGL Prezesa
NFZ dotyczące tej sprawy i zawierającego „Katalog
leków refundowanych stosowanych w chemioterapii”. w
porównaniu z zarządzeniem 68/2011/DGL „Katalog
substancji czynnych stosowanych w chemioterapii” z
wykazu znikły niektóre stosowane w hematologii.
Były to: busulfanum, carmustinum, chlorambucilum,
chlormethinum, ciclosporinum, dactinomycinym,
daunorubicinum, lomustinum, melphalanum tabl,
melphalan amp., mitoxantronum, procarbasinum,
teniposidum, thalidomidum, tioguaninum
W tej sprawie wystąpiłem 30 kwietnia 2012 roku.

I otrzymałem odpowiedź, że
„Leki te będą finansowane w ramach
programu chemioterapii niestandardowej
ze względu na brak pozwoleń na
dopuszczenie do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.”
Dla wyjaśnienia takie finansowanie
odbywa się na podstawie indywidualnej
zgody Dyrektora OW NFZ po rozpatrzeniu
wielostronicowego wniosku podpisanego
przez lekarza, jego ordynatora, dyrektora
szpitala, konsultanta wojewódzkiego
ponawianego co 2-3 miesiące

W praktyce
Wizyta ambulatoryjna 72-letniego starszego pana
ze szpiczakiem. Lekarz ma na to 20 min.
Standardowe leczenie to MPT: melfalan,
prednison, talidomid.
I w tej sytuacji musi wypisać 1 receptę (na
prednison), 2 wnioski na import docelowy i 2
wnioski na chemioterapię niestandardową
(melfalan, talidomid).
W międzyczasie może zbadać chorego, podjąć
decyzję, jak go leczyć i opisać to w dokumentacji
lekarskiej.
Takich chorych jest w Polsce parę tysięcy.

W praktyce
Każdy cykl leczenia indukcyjnego w ostrej
białaczce będzie wymagał wniosku na import
docelowy (proste – małe piwo) ale także wniosku
na chemioterapię niestandardową (duża wódka).
Praktycznie każdy cykl leczenia szpiczaka
wymaga jednego lub dwóch takich wniosków.
Leczenie starszych chorych na przewlekłą
białaczkę limfocytową również wymaga takiego
wniosku.
I to tylko część problemu, gdyż jeszcze są
chloniaki.

Pomysł, żeby
Chemioterapię standardową
finansować w ramach chemioterapii
niestandardowej jest
majstersztykiem intelektualnym

To był las przed wejściem w życie Ustawy refundacyjnej.
Warto zapamiętać. Może ostatni taki widok.

Za to może się uda z programami
lekowymi
Aktualizowane są zapisy i
najprawdopodobniej będą w nich
niektóre wcześniej proponowane
zmiany, w tym np. objęcie
programem leczenia bortezomibem
również chorych na szpiczaka z
niewydolnością nerek. Przynajmniej
się prowadzi takie prace.

Dla hematologa na świecie…

Problemem jest
białaczka
Dla polskiego
hematologa białaczka
to mały pikuś

„Jeszcze nigdy tak nie było,
żeby jakoś nie było.”
Dzielny Wojak Szwejk

