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asady refundacji produktów leczniczych okreÊla
wiele przepisów prawa, przy czym jednym z bazowych aktów normatywnych odnoszàcych si´ do tej
kwestii jest obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu refundowanych leków, Êrodków spo˝ywczych
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów
medycznych (zwane dalej Obwieszczeniem). Obwieszczenie jest aktualizowane cyklicznie co dwa miesiàce,
a jego tekst dost´pny jest ka˝dorazowo na stronie
www.gov.pl/zdrowie (1).
W codziennej praktyce medycznej pojawia si´ wiele
kontrowersji dotyczàcych zasad przepisywania produktów leczniczych zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami refundacji.
W treÊci Obwieszczenia (1) istotne znaczenie ma za∏àcznik nr 1 (A.1), którego treÊç okreÊla, jakie wskazania
podlegajà refundacji oraz czy istnieje zakres wskazaƒ pozarejestracyjnych obj´tych refundacjà. Mimo ˝e obwieszczenie jasno okreÊla, jaki zakres wskazaƒ obj´ty jest refundacjà, wàtpliwoÊci dotyczàce mo˝liwoÊci jej zastosowania wynikajà z treÊci Charakterystyki Produktu leczniczego (dalej ChPL).
W kolumnie 12 za∏àcznika nr 1 (A.1) do Obwieszczenia (1) zatytu∏owanego „Zakres wskazaƒ obj´tych refundacjà” w odniesieniu do wi´kszoÊci produktów widnieje
zapis, ˝e refundacja jest stosowana „we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieƒ wydania decyzji”. Tego rodzaju zapis oznacza, ˝e produkt leczniczy jest refundowany we wszystkich wskazaniach okreÊlonych
w pkt. 4.1 ChPL danego produktu. Punkt 4.1 ChPL ÊciÊle okreÊla wskazania do stosowania leku. Cz´sto zdarza
si´, ˝e produkty przeznaczone do leczenia tej samej choroby majà ró˝nie brzmiàce pkt. 4.1 ChPL, co zazwyczaj
nie wynika z odmiennoÊci samego produktu, lecz z ró˝nie
ukszta∏towanego procesu rejestracyjnego, a co za tym
idzie z odmiennego zredagowania treÊci stanowiàcej
podstaw´ zapisu. Takim przyk∏adem sà m.in. produkty
lecznicze przeznaczone do leczenia zespo∏u krupu
i pseudokrupu. Przed zaprezentowaniem zasad refunda-
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cji przyk∏adowych produktów leczniczych nale˝y odnieÊç
si´ do samej definicji zespo∏u krupu i pseudokrupu.
Nomenklatura a ICD-10
Jak podkreÊlajà specjaliÊci, zespó∏ krupu mo˝na definiowaç jako zapalenie krtani i tchawicy lub zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli, a tak˝e jako podg∏oÊniowe zapalenie krtani, przy czym w Polsce ta ostatnia jednostka chorobowa cz´sto nazywana jest pseudokrupem (2). Analizujàc termin pseudokrup mo˝na odnieÊç si´ do S∏ownika
J´zyka Polskiego, zgodnie z którym przedrostek pseudo
oznacza „pierwszy cz∏on wyrazów z∏o˝onych b´dàcych
nazwami i okreÊleniami osób, rzeczy lub zjawisk, które nie
sà tym, co udajà lub naÊladujà” (3). Oznacza to, ˝e poj´cie pseudokrup to nic innego, jak tylko okreÊlenie zespo∏u krupu, którego objawy sà podobne. Pseudokrup ÑnaÊladujeî krup, co pozwala okreÊliç go mianem choroby
charakteryzujàcej si´ objawami typowymi dla podg∏oÊniowego zapalenia krtani.
Jakkolwiek w codziennej praktyce przyj´∏o si´ u˝ywanie
terminu pseudokrup, w mi´dzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 nie wymienia si´ takiej nazwy. W tabeli 1
przedstawiono przyporzàdkowanie nazewnictwa medycznego do numerów wymienionych w ICD-10.
Majàc na uwadze brak definicji prawnej okreÊlajàcej
pseudokrup, nale˝y zaznaczyç, ˝e jest to kolokwializm,
którego u˝ywanie nie jest b∏´dem, niemniej termin ten nie
stanowi formalnej nazwy schorzenia. U˝ywanie w treÊci
ChPL nazwy pseudokrup nie ma ˝adnego wp∏ywu na
funkcjonowanie zasad refundacji okreÊlonych w treÊci
Obwieszczenia.
Na marginesie nale˝y zaznaczyç, ˝e u˝ywanie terminów, które nie majà formalnego charakteru dotyczy równie˝ innych schorzeƒ. Analogiczna sytuacja wyst´puje np.
w przypadku choroby nazywanej „Êwinkà”, która w ICD10 figuruje pod numerem B26, tj. nagminne zapalenie Êlinianek przyusznych. Jakkolwiek nazwa Êwinka u˝ywana
jest przez wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa, profesjonalne
brzmienie nazwy tej choroby jest zupe∏nie inne.
Refundacja produktów leczniczych przeznaczonych
do leczenia krupu, zespo∏u krupu i pseudokrupu
Do leczenia krupu, zespo∏u krupu i pseudokrupu przeznaczonych jest wiele produktów leczniczych, które zosta∏y dopuszczone do obrotu na terenie Polski i sà obj´te
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Tabela 1. Choroby zaliczane do pseudokrupu i zespo∏u krupu wed∏ug klasyfikacji ICD-10
Numer ICD-10

Nazwa choroby

J04

Ostre zapalenie krtani i tchawicy

J04.0

Ostre zapalenie krtani

J04.1

Ostre zapalenie tchawicy

J04.2

Ostre zapalenie krtani i tchawicy

J05

Ostre krupowe zapalenie krtani i nag∏oÊni

J05.0

Ostre krupowe zapalenie krtani

J05.1

Ostre zapalenie nag∏oÊni

J06

Ostre zapalenie krtani i gard∏a

refundacjà na zasadach okreÊlonych w Obwieszczeniu.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e mimo oczywistych podobieƒstw zarówno w zakresie sk∏adu, jak i sposobu funkcjonowania
poszczególnych produktów leczniczych brzmienie
pkt. 4.1 ich ChPL jest ró˝ne, co wynika ze sposobu zredagowania treÊci tego punktu na etapie procesu rejestracji poszczególnych produktów.
W tabeli 2 zaprezentowano przyk∏adowe porównanie
charakterystyk dwóch produktów leczniczych zarejestrowanych do leczenia wy˝ej wymienionych chorób (4).

Tabela 2. Porównanie punktów 4.1 charakterystyk dwóch
produktów leczniczych zarejestrowanych do leczenia
pseudokrupu i zespo∏u krupu
Produkt „X”
Dawka 0,125 mg/ml
Leczenie przewlek∏ej astmy
oskrzelowej u pacjentów, u których stosowanie inhalatora ciÊnieniowego lub inhalatora
proszkowego jest niezadowalajàce lub niew∏aÊciwe. Bardzo
ci´˝kie zapalenie krtani – pseudokrup, w którym zalecana jest
hospitalizacja.
Dawka 0,25 mg/ml i 0,5 mg/ml
Leczenie astmy oskrzelowej
u pacjentów, u których stosowanie inhalatorów ciÊnieniowych z dozownikiem lub inhalatorów proszkowych nie powoduje wystarczajàcego dzia∏ania
bàdê jest niewskazane. Leczenie pseudokrupu, czyli ostrego
zapalenia krtani u niemowlàt
i dzieci
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Produkt „Y”
Dawka 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml
i 0,5 mg/ml
Leczenie: astmy, gdy stosowanie
inhalatora ciÊnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niew∏aÊciwe; zespo∏u krupu – ostrego
zapalenia krtani, tchawicy
i oskrzeli – niezale˝nie od etiologii, wià˝àcego si´ z istotnym zw´˝eniem górnych dróg oddechowych, dusznoÊcià lub „szczekajàcym” kaszlem i prowadzàcego do
zaburzeƒ oddychania; zaostrzenia przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc (POChP), w przypadku
gdy stosowanie budezonidu
w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. Lek nie jest
wskazany do ∏agodzenia ostrego
napadu astmy lub stanów astmatycznych i bezdechu

Wy∏àczenia

Nie obejmuje: przewlek∏ego zapalenia krtani i tchawicy (J37.1)

Ze wzgl´du na zachowanie najwi´kszego poziomu obiektywizmu z rozmys∏em pomini´to handlowe nazwy leków.
W kontekÊcie przedstawionych charakterystyk nale˝y
zaznaczyç, ˝e produkt „X” wymieniony w tabeli 2 mo˝e
byç przepisany z refundacjà w dawce 0,125 mg/ml jedynie w sytuacji, gdy zostanie postawione rozpoznanie „bardzo ci´˝kiego zapalenia krtani, w którym zalecana jest hospitalizacja”. Tym samym nale˝y przyjàç, ˝e lekarz decydujàcy si´ na przepisanie z refundacjà produktu w tej
dawce powinien jednoczeÊnie wypisaç skierowanie do
szpitala. Wykonanie tej czynnoÊci stanowi bowiem spe∏nienie przes∏anki, o której mowa w treÊci ChPL, do której
nawiàzuje Obwieszczenie, uzasadniajàc refundacj´.
Uwag´ zwraca równie˝ rejestracja produktu leczniczego „Y”, w której zamieszczono zapis, ˝e produkt jest przeznaczony do leczenia „(...) zespo∏u krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli – niezale˝nie od etiologii (...)”. WàtpliwoÊci powstajà w zwiàzku z zamieszczeniem w treÊci pkt 4.1 ChPL spójnika „i”, który mo˝e sugerowaç, ˝e do zastosowania tego produktu wymagane jest
∏àczne spe∏nienie trzech przes∏anek, tj. jednoczesnego
wystàpienia zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli.
W celu wyjaÊnienia, co tak naprawd´ wynika z powy˝szego zapisu, nale˝y wyt∏umaczyç, jakà funkcj´ pe∏ni w j´zyku polskim spójnik „i”. Na co dzieƒ, spójnik „i” kojarzony
jest najcz´Êciej z koniunkcjà, tj. powiàzaniem dwóch lub
wi´cej s∏ów ze sobà lub ze spójnikiem, którego u˝ycie powoduje, ˝e dwie lub wi´cej przes∏anek muszà wystàpiç
∏àcznie, ˝eby wywo∏aç jakiÊ skutek lub np. umo˝liwiç zastosowanie jakiegoÊ rozwiàzania. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e
u˝ycie spójnika „i” mo˝e byç wykorzystane nie tylko w celu okreÊlenia koniunkcji, lecz tak˝e w celu wyliczenia jakichÊ
przes∏anek, zdarzeƒ lub okolicznoÊci. Poni˝ej zamieszczono prosty przyk∏ad, który obrazuje, ˝e spójnik „i” mo˝e byç
u˝yty w celu osiàgni´cia zupe∏nie ró˝nych celów.
JeÊli us∏yszmy zdanie, ˝e „na targu mogà byç sprzedawane i owoce i warzywa i kwiaty” nie oznacza to, ˝e
wszystkie wymienione produkty muszà si´ tam pojawiç
i ˝e b´dà dost´pne. Zdanie to komunikuje jedynie tyle, ˝e
handel tymi produktami jest w danym miejscu dopuszNumer specjalny 8/2018

czalny. Z kolei je˝eli us∏yszymy zdanie: „na targu kupi∏am
i owoce i warzywa i kwiaty”, oznacza to, ˝e dokona∏am
zakupu wszystkich trzech produktów ∏àcznie. Z powy˝szego przyk∏adu wynika, ˝e spójnik „i” mo˝e byç u˝yty zarówno w celu ∏àczenia wyrazów, jak i ich wyliczenia
(tzw. enumeracji).
Ze wzgl´du na trudnoÊci interpretacyjne do kwestii znaczenia spójnika „i” odnosi∏y si´ w swoich orzeczeniach polskie sàdy. W jednym z nich sàd zaznaczy∏, ˝e spójnik „i”,
a tak˝e spójnik „lub” mogà byç stosowane zamiennie
w znaczeniu enumeracyjnym i nie wyst´pujà wtedy jako
funktory koniunkcji (5). Z kolei Naczelny Sàd Administracyjny, powo∏ujàc si´ na S∏ownik J´zyka Polskiego, wywiód∏,
˝e tylko spójnik „oraz” ∏àczy dwie wspó∏rz´dne wypowiedzi (6). W literaturze podkreÊla si´, ˝e w redagowaniu tekstów spójnik „i” i jego odpowiedniki znaczeniowe „oraz”,
„a tak˝e”, „jak równie˝” itp. mogà wyst´powaç tak˝e
w znaczeniu tzw. enumeracyjnym, czyli wyliczajàcym (7).
Majàc na uwadze specyfik´ redagowania treÊci ChPL,
nale˝y przyjàç, ˝e u˝ycie spójnika „i” ma co do zasady charakter enumeracyjny, którego celem jest wyliczenie chorób
uzasadniajàcych zastosowanie danego produktu. Na potwierdzenie tej tezy poni˝ej przedstawiono treÊci niektórych
charakterystyk, w których u˝ycie spójnika „i” nie oznacza
koniecznoÊci ∏àcznego wystàpienia wymienionych chorób
do zastosowania produktu, którego dotyczy ChPL.
1. Produkt „A” jest wskazany w leczeniu „(...) zaka˝enia
skóry i tkanek mi´kkich – zw∏aszcza zapalenia tkanki ∏àcznej (...) zaka˝enia koÊci i stawów, zw∏aszcza zapalenia koÊci i szpiku”.
2. Produkt „B” jest wskazany w leczeniu „(...) kandydoz
skóry i b∏on Êluzowych zewn´trznych narzàdów p∏ciowych”.
3. Produkt „C” jest wskazany w leczeniu „(...) zapalenia
b∏ony Êluzowej nosa i pokrzywki”.
Pos∏ugujàc si´ przedstawionà argumentacjà nale˝y przyjàç, ˝e produkt „Y”, którego ChPL zosta∏a przedstawiona
w tabeli 2, mo˝e byç stosowany nie tylko w przypadku zespo∏u krupu, do zdiagnozowania którego nie jest konieczne jednoczesne zdiagnozowanie zapalenia oskrzeli (2), lecz
tak˝e w przypadku pseudokrupu, czyli wystàpienia wy∏àcznie objawów w postaci podg∏oÊniowego zapalenia krtani.
Dla zrozumienia powy˝szego stanowiska niezwykle
istotne jest przedstawienie zasady, u˝ywanej na co dzieƒ
przez prawników w toku dokonywania interpretacji zapisów, które nastr´czajà wàtpliwoÊci. Zgodnie z zasadà
a maiori ad minus (wnioskowanie z wi´kszego na mniejsze)
w sytuacji, gdy dopuszczalne jest szersze korzystanie z jakichÊ uprawnieƒ lub szersze stosowanie jakichÊ Êrodków,
tym bardziej mo˝na je stosowaç w przypadku, który dotyczy w´˝szego zakresu. Poniewa˝ najtrudniejsze zagadnienia opisuje si´ najlepiej przy u˝yciu najprostszych opisów,
mo˝na pos∏u˝yç si´ nast´pujàcym przyk∏adem: jeÊli jesteÊmy w∏aÊcicielami mieszkania, to mo˝emy sprzedaç lokal,
co stanowi najszersze rozporzàdzenie nale˝àcym do nas
prawem w∏asnoÊci. Skoro mo˝emy dokonaç sprzeda˝y, to
tym bardziej mo˝emy dokonaç w´˝szego rozporzàdzenia
i wynajàç mieszkanie na wskazany przez nas czas.
Przyk∏ad ten nale˝y odnieÊç do treÊci ChPL i dopuszczalnego zakresu stosowania produktu leczniczego. I tak,
skoro lek „Y” wymieniony w tabeli 2 mo˝na zastosowaç
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w zespole krupu, który wyra˝a si´ najszerszà manifestacjà
objawów, to tym bardziej mo˝na go zastosowaç w „w´˝szym” wskazaniu, czyli w przypadku zdiagnozowania
podg∏oÊniowego zapalenia krtani.
Podsumowanie
Lek zarejestrowany do leczenia zespo∏u krupu mo˝e
byç bezpiecznie zastosowany w przypadku rozpoznania
krupu lub pseudokrupu. JednoczeÊnie nale˝y zaznaczyç,
˝e w zwiàzku z zasadami konstruowania ChPL u˝ycie
w ich treÊci spójnika „i” nie oznacza koniecznoÊci ∏àcznego wystàpienia przes∏anek wymienionych w pkt. 4.1
ChPL. Tym samym zapalenie oskrzeli nie jest konieczne
do rozpoznania zespo∏u krupu. Zastosowanie leku w przypadku objawów charakteryzujàcych zespó∏ krupu/podg∏oÊniowe zapalenie krtani [obturacja krtani, stridor, kaszel
(szczekajàcy, foczy), chrypa] jest w pe∏ni zasadne.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e w ka˝dym przypadku zastosowanie leku z refundacjà wymaga zapoznania si´ nie tylko
z treÊcià ChPL, lecz tak˝e z aktualnym brzmieniem Obwieszczenia. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e przepisywanie
leków z refundacjà na podstawie wiedzy pozyskanej z nierzetelnych êróde∏ nie stanowi podstawy wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci lekarza za wypisanie recepty niezgodnie
z obowiàzujàcymi zasadami. JednoczeÊnie trzeba podkreÊliç, ˝e znajomoÊç prawnych aspektów refundacji jest
jednym z obowiàzków lekarza, które stanowià o do∏o˝eniu
nale˝ytej starannoÊci w zakresie pozaleczniczych obowiàzków zawodowych.
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