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S¹d nad lekami
Rozmowa z Andrzejem Tarasiewiczem,
koordynatorem dyskusji okr¹g³ego sto³u w zakresie leków i wyrobów medycznych
Mamy obecnie do czynienia z krytyk¹ dzia³alnoœci zagranicznych
firm farmaceutycznych, której podtekstem jest brak pieniêdzy na
refundacjê drogich leków. Czy jest to tylko polska specyfika, czy
z podobn¹ krytyk¹ spotykamy siê w innych krajach europejskich?
Ka¿dy z 15 krajów Unii Europejskiej rozwi¹zuje te problemy po
swojemu. Problem rosn¹cych kosztów opieki medycznej i zakresu refundacji pañstwa dotyczy wszystkich. W Polsce wysuniêto zastrze¿enia dotycz¹ce spraw celnych. Spory dotycz¹ce funkcjonowania rynku farmaceutycznego nie s¹ tylko nasz¹ specjalnoœci¹.
W Unii Europejskiej takie sprawy s¹ rozstrzygane przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci i czêsto s¹ tak powik³ane, ¿e rozprawy ci¹gn¹ siê latami. U nas nastêpny ruch jest po stronie odpowiednich w³adz, bo firmy dysponuj¹ wieloma korzystnymi dla nich
ekspertyzami prawnymi.
Jak reguluje siê za granic¹ kwestiê dostêpnoœci leków dla pacjenta?
Problemy z tym maj¹ wszyscy. Robione s¹ ekspertyzy pokazuj¹ce,
¿e nawet w krajach tak bogatych, jak Niemcy, Francja czy W³ochy pacjenci maj¹ ograniczony dostêp do innowacyjnych leków.
Nie powinniœmy wiêc z tego powodu popadaæ w kompleksy.
W tamtych krajach jednak transparentnoœæ podejmowanych decyzji jest wiêksza. W Europie ocenia siê, ¿e jeden z najlepszych
systemów refundacyjnych dzia³a w Skandynawii. Refundacja jest
tam zindywidualizowana i uzale¿niona od poziomu dochodów
i wydatków na leki konkretnej osoby. Je¿eli, np. pacjent wydaje
w ci¹gu roku 100 euro, to p³aci za nie ca³kowicie z w³asnej kieszeni, je¿eli miêdzy 100 a 500 euro, to powiedzmy 50 proc., je¿eli od 500 do 800, to pañstwo refunduje mu 75 proc. wydatków itd. Zupe³nie inaczej ni¿ u nas, gdzie za leki tyle samo p³aci
i rencista, i bogacz. Aby dojœæ do zalecanego przez analityków
systemu skandynawskiego, trzeba jednak wprowadziæ system rejestracji us³ug medycznych i konsumpcji leków. Bez tego nic siê
nie da zrobiæ.
Jak w innych krajach rozstrzyga siê dylemat: leki generyczne
a oryginalne?
Leki generyczne, ze wzglêdu na mniejszy koszt, s¹ wyraŸnie preferowane. Lekarzom w niektórych krajach nie wolno pisaæ na recepcie nazw handlowych konkretnych leków, tylko ich nazwy miêdzynarodowe. Je¿eli lekarz przepisze dro¿szy lek, to musi siê liczyæ
z tym, ¿e zasadnoœæ tej decyzji zostanie skontrolowana. Gdyby
okaza³a siê b³êdna, to lekarz zostanie ukarany. Wszêdzie tam jednak p³atnik ma mo¿liwoœæ kontrolowania, jakie leki zapisuj¹ konkretni lekarze.
Czy u nas Narodowy Fundusz Zdrowia powinien wydaæ w³asny
przewodnik terapeutyczny, który zaleca u¿ywanie okreœlonych le ków w danych jednostkach chorobowych?
Zdecydowanie tak. Powinno to byæ zadanie o najwy¿szym priorytecie NFZ. Wa¿nym te¿ jest, aby by³ on udostêpniany lekarzom
bezp³atnie i podlega³ sta³ej aktualizacji. Dzisiaj w pewnym sensie
nowa lista leków refundowanych wraz z cenami i limitami cen ma
spe³niaæ to zadanie. Oznacza ona, ¿e pañstwo staæ jedynie na
takie a nie inne leczenie, a do lepszej, dro¿szej terapii pacjenci
musz¹ dop³acaæ. Na Litwie i S³owenii obowi¹zuj¹ ju¿ œcis³e standardy medyczne, dotycz¹ce konkretnych dolegliwoœci i sposobów
ich leczenia. Je¿eli lekarz chce inaczej prowadziæ terapiê, to musi uzyskaæ na to zgodê.

W Polsce od 5 lat nie wprowadziliœmy do leczenia ani jednego
nowego leku innowacyjnego! Czy jesteœmy wiêc przesadnie
oszczêdni czy – jak twierdz¹ niektórzy – rozrzutni?
To zale¿y od punktu widzenia. Jedni mog¹ powiedzieæ, ¿e 6 mld
z³ fundowanych przez spo³eczeñstwo (podatników) na dop³acanie
do leków to du¿o, a inni – ¿e powinniœmy dop³acaæ, np. 8 mld
z³. Decyzje tego rodzaju jednak podejmuj¹ nie eksperci, lecz politycy. Do ekspertów jedynie nale¿y rozstrzyganie w¹tpliwoœci, czy
dla zdrowia spo³eczeñstwa korzystniejsze bêdzie preferowanie
stosowania jak najwiêcej leków generycznych, np. po to, aby
oszczêdziæ pieni¹dze na zwiêkszenie dostêpnoœci do nowych,
drogich leków innowacyjnych, czy postêpowaæ inaczej. W tej
sprawie – w ramach przyznanych przez parlament na opiekê
zdrowotn¹ œrodków o kwocie przeznaczanej na refundacjê leków
decyduje minister zdrowia wraz z NFZ. System dzielenia bud¿etu
powinien byæ transparentny, o czytelnych kryteriach, powinien odbywaæ siê z udzia³em zespo³u fachowców z zakresu epidemiologii i poszczególnych specjalnoœci medycznych. Nasz problem polega jednak na tym, ¿e w praktyce wprowadzenie leku innowacyjnego zwykle wi¹¿e siê z niekontrolowanym wzrostem jego przepisywania przez lekarzy, szczególnie wtedy, gdy nie jest on objêty racjonalnym limitem.
Czêsto oburzamy siê, ¿e jakiœ lek sprzedawany w Polsce jest dro¿szy ni¿ w innych krajach europejskich. Czy jesteœmy pokrzywdze ni, czy zjawisko ró¿nych cen leków jest w Europie normalne?
W ró¿nych krajach Unii Europejskiej ceny tych samych leków s¹
zró¿nicowane. Powoduje to, ¿e na rynku Unii istnieje ju¿ ok. 100
firm, które zajmuj¹ siê przywo¿eniem leków z rynków tañszych na
dro¿sze. Dzisiaj do Polski dostarczane s¹ niektóre leki innowacyjne po wy¿szych cenach ni¿ sprzedawane w bogatych krajach
Unii. Po wejœciu do Unii równie¿ u nas nast¹pi rozwój tzw. paralelnego importu. Bêdziemy mogli sprowadzaæ te leki taniej.
W krajach Unii wprowadza siê ró¿ne ograniczenia zapobiegaj¹ce temu zjawisku, które mog¹ siê równie¿ pojawiæ w Polsce.
Obawiam siê te¿ sporych problemów, spowodowanych brakiem
profesjonalnej kadry, która po prostu zna³aby siê na europejskim
rynku farmaceutycznym. O ile w innych krajach instytucje pañstwowe s¹ rozbudowane i zatrudniaj¹ znakomitych fachowców,
to my w tej dziedzinie jesteœmy na pocz¹tku drogi.
Wkraczaj¹c do Unii wchodzimy w farmacji do nowego œwiata.
To prawda. Unia w tej dziedzinie przyjmuje nas na gorszych warunkach, ni¿ by³o to w wypadku Hiszpanii czy Portugalii. Na razie
nie bêdziemy mogli wysy³aæ leków z Polski na obecny rynek unijny, natomiast jak wspomnia³em, bêdziemy mogli siêgaæ do tañszych ich Ÿróde³, z pomoc¹ mo¿e NFZ. Jednoczeœnie po 1 maja
2004 r. zostan¹ automatycznie wprowadzone do naszego lekospisu wszystkie leki zarejestrowane w Unii Europejskiej w ramach
tzw. procedury centralnej (ponad 200 produktów innowacyjnych). Nikt jednak nie jest w stanie przewidzieæ, kiedy stan¹ siê
dostêpne tutaj, dla polskich pacjentów. Bo co prawda polski rynek jest uznawany za rynek du¿ych iloœci, ale jednoczeœnie – ma³ych – w porównaniu do zamo¿nych spo³eczeñstw Zachodu –
wartoœci.
(Rozm. M.J.)
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