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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Wprowadzenie od 1 września 2016 r., na mocy  ustawy z dnia 18 marca 
2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Programu 
LEKI 75+ miało na celu poprawę faktycznego dostępu starszych osób  
do farmakoterapii. 

 Kontrola, została przeprowadzona na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów. 

 Rzecznik Praw Pacjenta, organizacje propacjenckie oraz lekarze 
wskazywali na wadliwość niektórych przyjętych rozwiązań: 

‒ wykluczenie z grona osób uprawnionych do wystawiania recept 
lekarzy specjalistów, 

‒ uzależnienie poziomu refundacji od zastosowania leku przy ściśle 
określonym katalogu schorzeń. 

 



W Polsce pogłębia się proces starzenia społeczeństwa, o czym świadczy 
wzrost udziału osób w wieku powyżej 75. lat w ogóle ludności. 

Liczba osób w wieku powyżej 75. lat w okresie 2007–2017 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS, BDL. 



Systemy refundacji leków dla seniorów stosowane  
w wybranych  krajach europejskich 03 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Analizy porównawczej rozwiązań przyjętych w Polsce i w innych 
krajach Unii Europejskiej, prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji 
Społecznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 



Czy Program LEKI 75+ funkcjonuje prawidłowo i istotnie wpływa  
na ekonomiczną dostępność leków dla seniorów? 
W szczególności: 

 Czy prawidłowo stosowano kryteria wyboru produktów przysługujących 
bezpłatnie świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia? 

 Czy sposób konstruowania listy produktów objętych Programem LEKI 75+ 
odpowiadał potrzebom osób starszych? 

 Czy system monitorowania efektów wprowadzonych rozwiązań w zakresie 
dostępu do bezpłatnych produktów dla świadczeniobiorców powyżej 75. roku 
życia pozwalał na dostosowanie założeń Programu do oczekiwań społecznych? 

 Czy wysokość wydatków na zakup produktów przysługujących bezpłatnie 
świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia odpowiadała potrzebom 
seniorów? 

 Czy sposób prowadzenia nadzoru nad wystawianiem recept refundowanych 
zapewniał prawidłowość zaopatrzenia w bezpłatne produkty 
świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia? 
 

Co kontrolowaliśmy? 04 



 Ministerstwo Zdrowia 

 Narodowy Fundusz 
Zdrowia – Centralę 

 Pięć oddziałów 
wojewódzkich NFZ w: 

‒ Białymstoku 

‒ Łodzi 

‒ Krakowie 

‒ Poznaniu 

‒ Szczecinie 

Kogo kontrolowaliśmy? 05 

Relacja wydatków seniorów na refundowane  
produkty lecznicze do wartości refundacji leków  

w oddziałach wojewódzkich NFZ 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Wprowadzenie bezpłatnego 
zaopatrzenia w leki dla osób 
starszych istotnie wpłynęło 
na ekonomiczną dostępność 
do farmakoterapii, poprzez 
obniżenie kosztów realizacji 
przez nich recept. 

Stwierdzony stan – skala oszczędności deklarowana  
przez respondentów 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród seniorów. 



 Stopniowo poszerzany 
był katalog schorzeń, 
których leczenie może 
być prowadzone  
z wykorzystaniem 
produktów dostępnych 
seniorom w ramach 
Programu LEKI 75+. 

Stwierdzony stan – zmiany katalogu schorzeń 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie treści obwieszczeń 
refundacyjnych. 



 W 2017 r. wydatki na leki refundowane poniesione przez świadczeniobiorców, 
którzy ukończyli 75. rok życia były znacząco niższe niż w 2015 r. 

Stwierdzony stan – spadek wydatków na leki osób 75+  
w odniesieniu do kwoty refundacji dla populacji 75+ 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Nie zapewnił jednolitego i przejrzystego trybu wyboru produktów 
przysługujących bezpłatnie seniorom na podstawie recepty „S”. 

 
– Nie ustalono trybu postępowania oraz wskaźników do oceny 

stopnia spełniania kryteriów uwzględnianych przy tworzeniu listy 
leków bezpłatnych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 r. 
życia. 

– Na podstawie dokumentacji Ministerstwa Zdrowia nie można było 
odtworzyć według jakich zasad oraz z zastosowaniem jakich 
algorytmów kwalifikowano produkty do ujęcia w wykazie leków 
przysługujących bezpłatnie seniorom. 

– Sposób przygotowania ww. wykazu nie pozwalał na ocenę czy 
w optymalnym stopniu uwzględniono w nim potrzeby seniorów. 

Stwierdzony stan – Minister Zdrowia 09 



 
 Tworzył wykazy leków przysługujących bezpłatnie seniorom, 

z pominięciem jednego z czterech ustawowych kryteriów, tj. stosunku 
kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych w populacji powyżej 
75. roku życia. 

 
– Nie prowadzono analiz w zakresie kosztów do uzyskiwanych 

efektów zdrowotnych leków dla populacji 75+. 

Stwierdzony stan – Minister Zdrowia cd. 10 



 
 Nie zapewnił właściwej organizacji tworzenia listy leków bezpłatnych 

dla seniorów, co stanowiło zagrożenie dla sprawnej i efektywnej 
realizacji założeń Programu. 

 
– Konstruowanie projektu wykazu leków bezpłatnych dla seniorów 

realizowane było przez bardzo ograniczony krąg osób tj. dyrektora 
Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (zmiana na stanowisku 
dyrektora od stycznia 2018 r. skutkująca brakiem danych  
o sposobie tworzenia wykazów leków dla seniorów) oraz osoby 
zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia (do końca 2017 r. 
pracownik Małopolskiego Oddziału NFZ) i dwóch pracowników 
Departamentu. 

 
 

Stwierdzony stan – Minister Zdrowia cd. 11 



 Nieprawidłowości stwierdzone w Narodowym Funduszu Zdrowia  
miały charakter marginalny i nie wpłynęły na zapewnienie 
świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia, bezpłatnego 
zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyroby medyczne. 

 
 

Stwierdzony stan – Narodowy Fundusz Zdrowia 12 



 W wyniku poszerzania katalogu leków dostępnych bezpłatnie dla seniorów 
nastąpił niemal sześciokrotny wzrost udziału refundacji na podstawie recept 
„S” w kosztach refundacji recept przez nich realizowanych.  

 
 

 

Stwierdzony stan – udział refundacji produktów w ramach 
Programu LEKI 75+ w kosztach refundacji recept  
dla osób powyżej 75. roku życia 

13 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Stwierdzony stan – poziom finansowania 14 



Ocena ogólna 15 

 

Działania instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań związanych 
z funkcjonowaniem Programu LEKI 75+ w latach 2016–2018 
poprawiły dostęp seniorów do stosowanych przez nich produktów 
leczniczych, a w budżetach domowych osób, które ukończyły 75. rok 
życia zauważalny był spadek wydatków na leki. 
Stwierdzone nieprawidłowości, wskazują jednak na brak 
systemowego podejścia do tworzenia wykazu produktów 
bezpłatnych dla seniorów, uwzględniającego proces identyfikacji ich 
potrzeb zdrowotnych. Istotną nieprawidłowością jest również 
niestosowanie jednego z ustawowych kryteriów wyboru leków 
ujmowanych na ww. liście. 

 
 



Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków o charakterze 
systemowym.  
Jednakże w kontekście wzrostu w liczby osób starszych korzystających  
z Programu LEKI 75+, szczególnie istotna staje się konieczność 
optymalnego dostosowania do ich potrzeb wykazu bezpłatnych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobów medycznych. 
Konieczność wypracowania trybu gwarantującego przejrzystość doboru 
produktów przysługujących bezpłatnie seniorom oraz uwzględniającego 
stosowanie wszystkich ustawowych kryteriów stanowi przedmiot jednego 
z wniosków pokontrolnych wystosowanych do Ministra Zdrowia. 

16 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Źródło: stock.adobe.com 
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