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W odpowiedzi na złożone przez Panią pismo dotyczące refundacji leku Victoza, 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Do Ministra Zdrowia wpłynął wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny 

zbytu dla leku Victoza, Liraglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/ml, 

2 wstrzykiwacze po 3 ml, kod EAN: 5909990718207. Został on wraz z dokumentacją 

oceniony pod względem formalno-prawnym i przekazany do Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, celem uzyskania rekomendacji odnośnie zasadności 

finansowania ze środków publicznych. Rekomendacja nr 129/2013 z dnia 23 września 

2013 r. odnośnie leku Victoza zawiera pozytywną ocenę Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji odnośnie refundacji ww. leku

we wskazaniu: dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2 po niepowodzeniu leczenia terapią 

skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem 

HbA1c > 8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie 12 miesięcy oraz z BMI ż 35 

kg/m2.

Następnie wniosek został przekazany Komisji Ekonomicznej, która przeprowadziła 

negocjacje warunków finansowania, a uchwała Komisji, stanowiąca wynik negocjacji 

została niezwłocznie przedstawiona Ministrowi Zdrowia. W przypadku leku Victoza, 

z uwagi na niespełnienie ustawowych przesłanek wymienionych w art. 12 ustawy 

o refundacji, Minister Zdrowia wydał negatywną decyzję w przedmiocie objęcia 

refundacją ww. leku. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego wnioskował 

o ponowne rozpatrzenie. W chwili obecnej sprawa objęcia refundacją leku Victoza jest
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zawieszona. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych 

w kodeksie postępowania administracyjnego. Do czasu podjęcia postępowań 

na wnioski stron, Minister Zdrowia nie podejmuje żadnych czynności

w przedmiotowych sprawach. Pragnę podkreślić, że tylko ostateczne, pozytywne 

rozstrzygnięcie Ministra Zdrowia umożliwia wpisanie danego leku na wykazy 

refundacyjne.

Minister Zdrowia, mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych 

w ramach dostępnych środków publicznych, wydaje decyzję o objęciu produktu 

leczniczego refundacją przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 12 ustawy 

refundacyjnej, tj.:

1) stanowiska Komisji Ekonomicznej,

2) rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych,

3) istotności stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie 

refundacją,

4) skuteczności klinicznej i praktycznej,

5) bezpieczeństwa stosowania,

6) relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania,

7) stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas

refundowanych leków w porównaniu z wnioskowanym,

8) konkurencyjności cenowej,

9) wpływu na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń 

ze środków publicznych i świadczeniobiorców,

10) istnienia alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, oraz jej efektywności klinicznej 

i bezpieczeństwa stosowania,

11) wiarygodności i precyzji oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 

3-10,

12) priorytetów zdrowotnych określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 31 a ust. 2 ustawy o świadczeniach,

13) wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia

skorygowanego o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu 

Krajowego Brutto na jednego mieszkańca, a w przypadku braku
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możliwości wyznaczenia tego kosztu -  koszt uzyskania dodatkowego roku 

życia.

Pozytywna rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji oraz udowodniona skuteczność kliniczna i praktyczna wnioskowanego 

produktu leczniczego stanowią więc tylko część kryteriów, jakie Minister Zdrowia bierze 

pod uwagę wydając decyzję refundacyjną. Tak więc negatywna decyzja o objęciu 

refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu zawiera dokładny opis każdego 

z ww. trzynastu kryteriów zawartych w artykule 12 ustawy o refundacji, a niespełnienie 

jakiegokolwiek z tych kryteriów może być podstawą do wydania takiej decyzji przez 

Ministra Zdrowia.

Odnośnie opisanego przez Panią wzrostu ceny leku Victoza w aptece na terenie Jeleniej 

Góry należy wskazać, iż ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1536) określa zasady i tryb oraz kryteria ustalania urzędowych cen 

zbytu na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyroby medyczne, a także wysokość urzędowych marż hurtowych i urzędowych marż 

detalicznych. Minister Zdrowia posiada więc uprawnienia wyłącznie do ustalania cen 

refudowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece, w ramach katalogu chemioterapii bądź 

programów lekowych oraz refundowanych wyrobów medycznych przysługujących 

świadczeniobiorcom na zlecenie osoby uprawnionej. W obecnym stanie prawnym 

Minister Zdrowia nie posiada zaś uprawnień do ustalania sztywnych cen i marż na leki 

nieobjęte refundacją.
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