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Streszczenie:
Ogłoszenie listy leków refundowanych jest dla wielu osób bardzo ważnym wydarzeniem. Od niej
bowiem zależy to czy pacjenci z daną chorobą będą mieli tani dostęp do niezbędnych do ich
kuracji preparatów. Decyzja o zakwalifikowaniu na listę jednych leków a innych nie, jest
pochodną wielu czynników: zapotrzebowania na dany środek, działań organizacji chorych na
daną chorobę, lobbingu firm farmaceutycznych, interesów państwa. W roku 2012 byliśmy
świadkami dużego zamieszania i wymuszenia na ministrze zdrowia zmian w ustawie
refundacyjnej. Celem artykułu będzie przeanalizowanie interesów związanych z refundacją
państwa, producentów leków oraz pacjentów, wskazanie iż pogodzenie ich jest często
problematyczne. Władza musi dbać o przejrzystość procedur refundacyjnych i przy dokonywaniu
wyborów jakie leki refundować kierować się etyką, gdyż źle podjęte decyzje mogą się
negatywnie odbić na polskim społeczeństwie.

Abstract:
Announcing the list of reimbursement drugs is an important event for many people. It decides
whether patients with given illness will have a cheapaccess to essential medicines for their
treatment.Decision to categorize ones drugs to the reimbursement and other not is a
consequence of many factors such as: demand for the given medicine, actions of the patients’
organizations, lobbying of pharmaceutical companies and business of the state. In the beginning
of 2012 we were witnesses of the great confusion and forcing the Health Minister to made the
amendments to the reimbursement act. Analyzing the businesses associated with the
reimbursement of Polish state, producers of medicines and patients will be a purpose of the
article. It will show that reconciling dealings of different parties is often problematic. The
government must take care about the transparency of reimbursement’s procedures and while
making decisions what drugs should be refund it must be guided by ethics. Wrong decisions can
affect the Polish society adversely.

