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Minister Zdrowia
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ul. Miodowa 15
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Szanowny Panie Ministrze,

W związku z wieloma problemami i różnymi interpretacjami przez lekarzy, 
farmaceutów i pacjentów, nowych przepisów w myśl ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
 żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 roku, zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o pilną interpretację oraz jednoznaczne stanowisko Ministerstwa 
w  kwestii wydawania przez apteki zamienników wyrobów medycznych w myśl 
w/w ustawy. 

W
 ustawie jest „o obowiązku poinformowania pacjentów o możliwości nabycia leku 
objętego refundacją, innego niż lek
 przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci
 farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym
 samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu 
finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na 
recepcie.”

W liście leków refundowanych w cenie ryczałtowej wskazani są pacjenci z 
„Cukrzycą typu I, pozostałymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 
wstrzyknięć insuliny na dobę oraz z terapią cukrzycy za pomocą pompy 
insulinowej”

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne stanowisko Ministerstwa wraz z 
odpowiedzią na nasze pytania:

1. Czy pacjent realizujący receptę na paski do glukometru, których cena jest 
wyższa niż limit może poprosić farmaceutę o paski do innego glukometru, 
których cena mieści się w limicie finansowania przez NFZ?

2. Czy chorzy na cukrzycę typu 2 z chwiejnym jej charakterem, wymagający 2 
wstrzyknięć insuliny na dobę, mogą realizować receptę z ryczałtową 
odpłatnością na paski do glukometru jeżeli mają zalecone 2 stałe wstrzyknięcia 
insuliny + odpowiednia korekta, która jest konieczna tylko w sytuacji 
podwyższonej glikemii we krwi?

 
3. Czy wszyscy chorzy na cukrzycę typu 1, bez względu na ilość iniekcji insuliny 

na dobę mogą realizować  recepty na paski do glukometru w cenie 
ryczałtowej?
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Prosimy również o rozwiązanie problemu, o jakim bardzo często nas informują 
członkowie stowarzyszenia oraz inni chorzy na cukrzycę, o ograniczaniu pacjentom z 
cukrzycą dostępu do pasków do glukometrów oraz wypisywaniu recept przez lekarzy – 
zarówno POZ jak i diabetologów, nie zapewniających odpowiedniej kuracji do terminu 
następnej wizyty?  Bardzo często lekarze bojąc się konsekwencji finansowych, zaniżają 
ilości wypisywanych pasków do glukometru, pomimo świadomości, że pacjentowi ich 
zabraknie do następnej przewidzianej terminem wizyty np.: zalecają mierzyć cukier 5x 
dziennie, kolejna wizyta przewidziana jest za 2 miesiące (60 dni) a wypisują receptę tylko 
na 4 opakowania pasków (200 szt.) co zapewnia kurację tylko przez 40 dni.
Bardzo często tłumaczą to wytycznymi, które dostali z MZ lub NFZ.

Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i odpowiedź na pytania:
Czy lekarze mogą postępować w/w sposób? I co pacjenci powinni zrobić w takiej sytuacji? 

Z wyrazami szacunku,

 Łukasz Walczyński

-----
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