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Podsumowanie 2016:

Krzysztof Łanda chwali się sukcesami: To był
niezwykle pracowity rok

Z wiceministrem Krzysztofem Łandą rozmawiała Iwona Schymalla.
Co udało się wprowadzić i wdrożyć jeśli chodzi o pracę Ministerstwa Zdrowia w roku 2016?
Jakie są najważniejsze priorytety na przyszły rok?
To był niezwykle pracowity rok. Udało się wprowadzić wiele konkretnych rozwiązań. Powiem, o rzeczach,
które są w mojej jurysdykcji. Po pierwsze: ustawa 75 plus, która została dobrze przygotowana, a realizacja
jej programu jest pod kontrolą ﬁnansową. Możemy ten projekt spokojnie poszerzać zgodnie z tym, jakie
środki ﬁnansowe będą do dyspozycji. Wiele ludzi z niej skorzystało i to jest sukces. Kolejnym sukcesem jest
IOWISZ, czyli instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia. To bariera dla złych
pomysłów, czyli takich, które nie wpisują się w cele polityki zdrowotnej, politycznej i gospodarczej Polski,
nie wpisują się w mapę potrzeb zdrowotnych oraz cele jakie stawia przed nami Komisja Europejska.
Kolejną rzeczą, na którą nie zdecydował się żaden wcześniejszy minister zdrowia, jest ﬁnansowanie
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kannabinoidów. Minister Radziwiłł miał odwagę. I w imporcie docelowym podpisujemy wnioski, które są
rzeczywiście realizowane. Rozpoczęliśmy również prace nad koszykiem. Co prawda analitycy rozpoczną
pracę w drugim kwartale przyszłego roku, bo wcześniej Sejm musi uchwalić ustawę o ratunkowym dostępie
do technologii lekowych. Prace nad koszykiem ruszyły, co prawda na razie z analitykami NFZ, ale ruszyły, i
już wiele wniosków i zmian w koszyku jest opracowanych. To wiąże się z następnym sukcesem, którym jest
projekt pilotażowy, związany z kompleksowymi świadczeniami dotyczącymi pacjentów po zawale z
rehabilitacją oraz po alloplastyce z rehabilitacją. One są wdrażane i od pierwszego stycznia wejdą będą
ﬁnansowane. Pierwsi pacjenci będą mogli z nich skorzystać. Takie mam zapewnienia z NFZ. Kolejne rzeczy
to bardzo wiele zmian w taryfach. Niektóre taryfy obniżamy np. tam gdzie były przeszacowane, gdzie ceny
wyrobów dawno spadły, ale ich taryfy utrzymywano przez wiele lat na tym samym poziomie. To z kolei
uwolniło środki na podniesienie taryf w bardzo wielu zakresach, czyli np. obniżyliśmy taryfę w kardiologii
interwencyjnej, ale podnieśliśmy w opiece długoterminowej, paliatywnej, środowiskowej i chociażby w
kardiologii zachowawczej. Kolejnym sukcesem są mapy potrzeb zdrowotnych, bo projekt nie jest
zagrożony. A IOWISZ jeszcze zwiększył stabilność tego projektu i zmniejszył jakiekolwiek wokół niego
ryzyko. Opracowaliśmy dokument polityki lekowej oraz Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, wiele ustaw, w
tym nowelizacja ustawy refundacyjnej, refundację wyrobów medycznych, kończymy pracę nad nowelizacją
prawa farmaceutycznego, ustawy o zawodzie farmaceuty. A trwają jeszcze prace nad ustawą o rejestrach,
badaniach klinicznych i innych.
Życzymy więc wytrwałości, tak żeby jak najwięcej zyskali na tym pacjenci.
To jest misja. Te zmiany oceniam niezwykle korzystnie. Takich zmian od dawna nie było i to w tak szerokim
zakresie, jak w roku 2016. W 2017 r. wprowadzimy kolejne ustawy, nad którymi trwają prace. To ambitne
plany, ale myślę, że w tej chwili będą miały dobrą podstawę prawną.
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