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W kierowanych do mnie przez obywateli skargach stale obecny jest problem braku 

zgody Ministra Zdrowia na refundacje sprowadzanych z zagranicy, w oparciu o art. 

4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 

271, z późn. zm.), produktów leczniczych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu i niedostępnych na terytorium Polski. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, 

że w Ministerstwie Zdrowia procedowany jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw
1
. Planowana nowelizacja art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345, z późn. zm.) ma na celu zlikwidowanie przeszkody 

prawnej uniemożliwiającej wydawanie zgód na refundację produktów leczniczych 

zarejestrowanych w procedurze centralnej i niedostępnych na terenie Polski. Równocześnie 

proponuje się wprowadzenie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.) 

przepisów regulujących ratunkowy dostęp do technologii medycznych. 
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 W wykazie prac Rady Ministrów oznaczony numerem UA 18. 
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Powyższe informacje przyjąłem z nadzieją na poprawę sytuacji pacjentów, 

w szczególności cierpiących na choroby rzadkie i ultrarzadkie. 

W świetle wskazanych okoliczności, mając za podstawę art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze 

zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wskazanie harmonogramu prac 

legislacyjnych dotyczących przedmiotowego projektu. 


