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Katowice, dnia 9 maja 2012 r.
SIL/3124 712

Szanowny Pan
Zygmunt Kłosa

N ANODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Śląski Oddział Wojewódzki
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

Dyrektor
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

W imieniu świadczeniodawców i lekarzy posiadających upoważnienie do wystawiania
recept na leki refundowane, którzy złożyli wnioski o zmianę warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej oraz umów dot. wystawiania recept na leki refundowane:
1) w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, przekazane następnie w dniach 27 kwietnia,
8 5 9 maja 2012 r. Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach
2) za pośrednictwem Zarządu Regionu Śląskiego OZZL, Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
Województwa Śląskiego Porozumienie Zielonogórskie oraz Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków
a także w imieniu świadczeniodawców i lekarzy, którzy bezpośrednio złożyli wnioski w siedzibie
Funduszu, z powołaniem na udzielone w tych wnioskach upoważnienia, oraz w imieniu samorządu
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów - Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, działając
na rzecz ochrony indywidualnych i zbiorowych interesów lekarzy, wnosimy o:
I. w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
1. zmianę warunków zawartych przez świadczeniodawców ze Śląskiem Oddziałem
Wojewódzkim NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez
wykreślenie przepisów dot. możliwości nakładania kar umownych w trybie
i na zasadach określonych w §29-31 ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, a do czasu zmiany odpowiednich zapisów umów zaniechania ich stosowania,
2. podjęcie negocjacji dot. nowych warunków umów w trybie § 43 ogólnych warunków
umów,

II. w zakresie umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych:
1. uchylenie §9 umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom
stanowiącej załącznik nr l do zarządzenia nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
2. podjęcie działań zmierzających do ustalenia przez NFZ wzoru umowy wspólnie
i w porozumieniu z przedstawicielami samorządu zawodowego lekarzy.
Uzasadnienie
Zawarte przez świadczeniodawców umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w poszczególnych zakresach zawierają postanowienia dot. możliwości nakładania przez NFZ kar
umownych w przypadku wystawiania recept refundowanych, w razie wystawienie recepty osobom
nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych. Nałożona kara umowna stanowi
równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami
ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne nakładane są w trybie i na zasadach
określonych w postanowieniach Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (dalej jako Ogólne warunki umów).
Powołany w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przepis przewidujący
możliwość nałożenia przez NFZ kary umownej na świadczeniodawców wywołuje liczne
wątpliwości konstytucyjne. Przepisy art. 136 i 137 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
0 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określają elementy,
które powinna zawierać umowa i Ogólne warunki umów. Zalicza się do nich m. in.: zakres
1 warunki udzielania świadczeń, zasady rozliczeń i rozpatrywania kwestii spornych, sposób wyceny
i finansowania świadczeń oraz postanowienie o karze umownej w przypadku niezastosowania
terminu i trybu dot. sposobu rozwiązania umowy. Wśród wymienionych w ustawie zapisów umowy
i Ogólnych warunków umów nie zostały ujęte kary umowne w przypadkach wystawiania recept
refundowanych. Tym samym, należy stwierdzić, że Ogólne warunki umów zostały wprowadzone
bez zachowania poprawności legislacyjnej, z przekroczeniem upoważnienia ustawowego
do wydania rozporządzenia.
Wskazać należy również, iż ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. znowelizowano ustawę z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (dalej jako ustawa refundacyjna) poprzez uchylenie
przepisu art. 48 ust. 8, który nakładał na lekarzy obowiązek zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej
równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia
dokonania refundacji w wymienionych przypadkach. Przepis ten dotyczył co prawda umów
upoważniających do wystawiania recept refundowanych, a nie umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, jednakże podkreślić należy, kierując się zasadą racjonalności prawodawcy, a przede
wszystkim zasadą równości podmiotów wobec prawa, iż właściwym i celowym jest ustalenie
wspólnych zasad refundacji leków niezależnie od tego na podstawie jakiej umowy refundacja
będzie realizowana. Należy przyjąć, iż celowym jest zastosowanie, wprowadzonych do ustawy
refundacyjnej zmian, do wszystkich obszarów, w których przewidziano możliwość nakładania przez
NFZ kar umownych w związku z wystawieniem recept refundowanych.

Istotnym dla rozważanego problemu jest również fakt, iż wydany wzór umowy
upoważniającej do wystawiania recept został przygotowany jednostronnie przez Prezesa NFZ,
wbrew ustaleniom poczynionym w trakcie spotkania: Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz Prezesa
NRL w dniu 26 października 2011 r., na którym ustalono, iż NFZ wraz z Naczelną Radą Lekarską
opracuje wspólnie i w porozumieniu wzór tej umowy.
Ponadto, w trakcie spotkania w dniu 4 stycznia 2012 r. w Ministerstwie Zdrowia
m.in. zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia ustalono, iż zostanie
podjęta inicjatywa w zakresie definicji zwrotu „nieudokumentowanych względów medycznych",
co jednak nie nastąpiło. Pomimo tego, zwrot został wykorzystany w umowie upoważniającej
do wystawiania recept na leki refundowane do określenia przesłanki nałożenia obowiązku
uiszczenia kwoty nienależnej refundacji.
Pominięcie głosu samorządu i wprowadzenie w §9 ust. l pkt. l umowy upoważniającej
do wystawiania recept refundowanych obowiązku uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość
kwoty nienależnej refundacji w sytuacjach analogicznych do tych, które pierwotnie ujęte zostały
w przepisie art. 48 ust. 8 ustawy refundacyjnej, narusza ustalone dotychczas zasady, a ponadto zdaje
się całkowicie pomijać wolę Parlamentu, który tego rodzaju restrykcje usunął z tekstu ustawy.
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