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MZ: Insulina będzie tańsza
Od 1 stycznia 2012 r. najtańsza dostępna insulina będzie sprzedawana po cenie ryczałtu,
czyli po koszcie dla pacjenta w wysokości 3,20 zł - powiedział wczoraj w Sejmie
wiceminister zdrowia Jakub Szulc. - Jest to skutek, po pierwsze, wejścia w życie ustawy
refundacyjnej, czyli dokonania wszystkich zmian i uregulowań w kwestii refundacji cen
leków, po drugie, negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi, od 19 października do

połowy grudnia, w zasadzie zamknęliśmy je kilka dni temu, które doprowadzą do spadku
cen leków ogółem o ponad 10% - wyjaśnił.

Wiceszef resortu zdrowia odpowiadał na pytania posłów Tadeusza Tomaszewskiego, Marka Balta
i Bogusława Wontora z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. - Ostatnio, uczestnicząc w spotkaniu
członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Gnieźnie, chorzy na cukrzycę wyrażali swoje
ogromne zaniepokojenie tzw. ustawą refundacyjną, która, ich zdaniem, wprowadzi znaczącą
podwyżkę cen leków dla osób chorych na cukrzycę, mianowicie cen za insulinę - mówił Tomaszewski.
- Zdaniem właśnie tych osób w skali miesiąca ten wydatek to ponad 300 zł. Do tego dochodzi
znaczący wzrost cen testów do badania poziomu cukru we krwi, które mają wynieść ponad 20 zł za
opakowanie. Chory zużywa w skali miesiąca do 6 sztuk, czyli dodatkowo tworzy się wydatek
w wysokości 120 zł. Łącznie wydatki chorych na cukrzycę mogą wynieść prawie 450 zł, co stanowi
połowę minimalnego świadczenia emerytalno-rentowego - dodał poseł SLD.
- Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, około 50% chorych na cukrzycę, gdyby
te ich obawy rzeczywiście się spełniły i takie byłyby koszty zakupu leków, nie będzie w stanie
prowadzić właściwej terapii medycznej - stwierdził.
- Jeśli chodzi o najpopularniejszą insulinę, czyli ten typ insuliny, której zużywa się w Polsce najwięcej,
dzisiaj średnia dopłata pacjenta wynosi ok. 25 zł, od 1 stycznia, również w wyniku tego procesu,
o którym mówiłem, dopłata pacjenta będzie wynosiła 15 zł, a więc będzie o ok. 10 zł niższa niż
w chwili obecnej - odparł Szulc.
- Natomiast co do pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi, to tutaj faktycznie dochodzi do zmiany
w innym kierunku. Dzisiaj paski do pomiaru poziomu cukru są dostępne na ryczałt. To oczywiście nie
oznacza, że wszystkie paski kosztują pacjentów tylko 3,20 zł, czyli kwotę ryczałtu, bo jeżeli mamy
ustawiony limit finansowania na określonym poziomie, to wszystko to, co jest droższe, ponad ten
limit finansowania, stanowi dopłatę pacjenta - tłumaczył wiceminister.
- W wyniku negocjacji cenowych dopłata pacjenta do pasków będzie wynosiła od 11,03 zł do 14 zł po
1 stycznia 2012 r. Dzisiaj ta dopłata waha się pomiędzy 3,20 zł, w przypadku najtańszych pasków,
a więc tych, na które jest ustalony limit refundacji, do 20 zł za opakowanie - wyliczał Szulc.
- Natomiast nie wiem, skąd pan poseł powziął informację o potrzebie tak dużego zużycia pasków do
pomiaru poziomu cukru przez pacjenta. Mamy do czynienia z sytuacją, w której najczęściej
spotykane na rynku są opakowania po 50 albo po 100 sztuk. 6 opakowań w takiej sytuacji to jest od
300 do 600 sztuk pasków do pomiaru cukru. Skupmy się na tych mniejszych opakowaniach, po 50
sztuk. Jeżeli mówilibyśmy o tym, że pacjent zużywa miesięcznie 6 takich opakowań, to oznaczałoby,
że pomiaru cukru dokonuje ok. 300 razy miesięcznie, a więc 10 razy dziennie. Naprawdę nie ma
bądź jest bardzo niewiele takich przypadków, gdzie jest taka konieczność, gdzie zachodzi taka
konieczność. Proszę też zwrócić uwagę, że każdorazowo pomiar poziomu cukru przy pomocy paska
wiąże się z koniecznością nakłucia się, czyli oznaczałoby to, że wszystkie osoby, które chorują
w Polsce na cukrzycę, chodzą z absolutnie popuchniętymi palcami od pomiarów poziomu cukru, a tak
nie jest - stwierdził wiceszef resortu zdrowia
- Natomiast faktycznie problemem jest poziom zużycia pasków czy też bardziej poziom refundacji
pasków w Polsce - przyznał. - Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przy dopłacie pacjenta na
poziomie ryczałtu okazuje się, że refundacja pasków cukrzycowych w Polsce jest wyższa niż
refundacja insulin - zwrócił uwagę.

- Na refundację insuliny, a więc leku, który tak naprawdę pozwala osobie z chorobą cukrzycową
normalnie żyć, wydajemy rocznie 560 mln zł. Na refundację pasków do pomiaru cukru, które
oczywiście w żaden sposób nie polepszają standardu, a jedynie mogą poinformować pacjenta o tym,
czy poziom cukru skoczył czy jest za niski, wydajemy 600 mln zł roczne - poinformował Szulc.
- Pojawia się pytanie o to, czy przy takim poziomie zużycia czy też poziomie refundacji nie dochodzi
przy paskach do pomiaru poziomu cukru do istotnych nadużyć. Stąd decyzja, żeby zamiast opłaty
ryczałtowej wprowadzić 30-procentową dopłatę - zakończył wiceminister zdrowia.
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http://laboratoria.net/aktualnosci/12256.html

26-11-2020

Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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