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Stawka ryczałtu aptecznego – 3,20 zł – obowiązywała już w styczniu, czyli w czasie wejścia w życie ustawy 
refundacyjnej, która teraz ma ulec nowelizacji. Można powiedzieć: przez wiele lat nie było żadnej waloryzacji, 
więc czas to zmienić. Z drugiej strony, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w życie Listy S i C, które zmniejszały 
obciążenia finansowe pacjentów seniorów i kobiet w ciąży. Jeżeli w życie wejdą nowe reguły, wówczas ryczałt 
wzrośnie znacząco. I nie tylko ryczałt.

O tyle więcej przyjść nam może zapła-
cić za leki.

Największe dopłaty dotyczą leków 
z kategorii Astma/POChP – Polacy do-
płacą razem nawet 165 mln zł rocznie 
z własnej kieszeni. Dla leków przeciw-
zakrzepowych to 140 mln zł, a w przy-

FEL IE ToN

Dr JAROSŁAW FRąCKOWIAK, 
Prezes PEX PharmaSequence

Duża nowelizacja ustawy refundacyj-
nej (DNUR), aktualnie znajdująca się 
na etapie konsultacji, przewiduje powią-
zanie ryczałtu z płacą minimalną. Gdy-
by w życie weszły nowe zasady, to ry-
czałt rośnie z 3,20 zł do 6,02 zł w roku 
2022. A w 2028 byłoby to – wedle analiz 
trendu wykonanych w PEX* – 8,30 zł. To 
zmiana o prawie 90%. Inaczej mówiąc – 
o 90% drożej.

DNUR zakłada także wycofanie ar-
tykułu 72. W 2012 roku gwarantował 

on pozostanie na ryczałcie lekom, które 
były na ryczałcie przed wprowadzeniem 
nowej (wówczas) ustawy refundacyjnej.

Co to oznacza dla pacjentów? We-
dług symulacji PEX, planowane zmia-
ny w ustawie refundacyjnej mogą kosz-
tować nas ponad 700 mln zł rocznie. 

Żegnaj ryczałcie

» Największe dopłaty dotyczą leków z kategorii  
Astma/POChP i wynoszą 165 mln zł rocznie.«
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nych po wprowadzeniu DNUR jak te-
raz. 

analizy/wykresy na podstawie 
prezentacji PEX PharmaSequence w Sejmie: 
https://bit.ly/3pnboQ7.

adres do autora: jaroslaw.frackowiak@pexps.pl. 
Twitter:@Jarek100.

padku cukrzycy wszyscy razem dołoży-
my z własnych portfeli ponad 110 mln 
zł więcej niż teraz. Zaoszczędzimy za 
to prawie 94 mln zł kupując leki stoso-
wane w nadciśnieniu tętniczym i niemal 
18 mln zł kupując leki używane w cho-
robach tarczycy. Dla pacjenta bilans jest 
jednak ujemny.

Laik pomyśli: „to tylko różnica 3 zło-
tych, czyli nie tak dużo”. Ale osoba zo-

rientowana wie, że ryczałt 3,20 zł obo-
wiązuje, w uproszczeniu, jako cena wy-
standaryzowanej „paczki” leków. Jeśli 
dawki czy ilość DDD w opakowaniu są 
większe, wówczas stosowane są mnożni-
ki. Wtedy różnice w cenie robią się po-
kaźne.

Oby zdrowie naszych portfeli pozwo-
liło na przynajmniej tak samo dobre za-
bezpieczenie naszych potrzeb zdrowot-

•		powiązanie	opłaty	ryczałtowej	
z	minimalnym	wynagrodzeniem

•		usunięcie	art.	72

•		coroczna	reklasyfikacja	produktów	
do	kategorii	odpłatności

W	dniu	14	września	2021	r.	Rada	ministrów	przyjęła	
rozporządzenie	w	sprawie	minimalnego	wynagrodzenia	
za	pracę	w	2022	roku	-	3010	zł	(wg	proponowanych	
zasad	opłata	ryczałtowa	wynosiłaby	6,02	PlN).	

Zmiana	nie	jest	uwzględniona	w	prezentowanych	analizach

Trendowa prognoza kwoty wynagrodzenia minimalnego (Pln)

kwota odpłatności ryczałtowej przy szacowanej zmianie  
wynagrodzenia minimalnego (Pln)
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Zmiany dla produktów objętych odpłatnością ryczałtową dotyczą 
kwalifikacji produktów oraz odpłatności pacjenta z tym związanej

RYcZAŁT

REklASYFikAcJA kATEGoRii oDPŁATności			2022:		+696	mln	PlN

ZMiAnA oDPŁATności RYcZAŁToWEJ 		2022:		+499	mln	PlN
+	2022:		+701,8	mln	PlN

odpłatność		
pacjenta	obecnie		

(kwota	ryczałtu	3,2	PlN)

2022	r.	(ryczałt	6,00	PlN)

DoPłATA	W	PlN zmiana	%

Astma/PochP 175,3 164,8 94,0%
Terapie	przeciwzakrzepowe 99,2 140,7 141,9%

cukrzyca 333,6 111,6 33,5%
Schizofrenia 44,9 70,4 156,8%

Padaczka 53,3 38,8 72,7%
łagodny	rozrost	prostaty 79,8 24,2 30,3%

Jaskra 34,1 22,7 66,5%
choroba	wrzodowa 172,9 0,5 0,3%

choroby	tarczycy 56,0 -17,6 -31,5%
Nadciśnienie	tętnicze 845,0 -93,6 -11,1%

Wysoka	odpłatność	ryczałtowa	związana	jest	z	ilością	zdefiniowanych	dni	terapii	w	opakowaniu	leku	przewyższającą	30,	co	skut-
kuje	zastosowaniem	„mnożnika	ryczałtowego”.	Zmiana	kategorii	odpłatności	na	inną,	niż	ryczałt,	skutkuje	niższą	odpłatnością.

Wprowadzenie powyższych zmian spowoduje wzrost odpłatności pacjenta  
za leki dotychczas objęte ryczałtem o niemal 702 mln Pln

RYcZAŁT
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