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Ogromne ułatwienie dla diabetyków
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W ostatnim czasie pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znajduje się tam m.in. zmiana,
która umożliwia rozszerzenie refundacji systemu stałego monitorowania glikemii na nowe
grupy, w tym osoby niewidome oraz kobiety w ciąży.

Cukrzyca to choroba, która nie boli ale wyniszcza organizm często dosyć szybko i poważnie, a powikłania
doprowadzają do np. ślepoty, amputacji kończyn, zawałów itp. Choroba ta dotyka praktycznie każdą grupę
społeczną. Chorują na nią niemowlaki, dzieci, młodzież, osoby w wieku produkcyjnym oraz seniorzy. Ważną sprawą w
leczeniu i zapobieganiu przed zachorowaniem jest wczesne wykrycie choroby, stosowania się do zaleceń
diabetologicznych.
Do tej pory refundacja nowoczesnych systemów monitorowania glikemii metodą skanowania obowiązywała dzieci i
młodzież z cukrzycą typu 1 od 4 do 18 roku życia. Na refundację czekały kolejne grupy chorych, także kobiety w ciąży
oraz osoby z niepełnosprawnościami, w tym pacjenci niewidomi i zagrożeni utratą wzroku z powodu cukrzycy.
Ministerstwo Zdrowia wyszło naprzeciw potrzebom tych osób i rozszerzyło refundację systemu stałego
monitorowania glikemii.
Dzięki staraniom, zaangażowaniu i ciężkiej pracy osób, którym problem cukrzycy „leży na sercu” opublikowano od
dawna wyczekiwany przez pacjentów i środowisko medyczne projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów

medycznych wydawanych na zlecenie. Najważniejsza, ogromna zmiana dotyczy rozszerzenia refundacji systemu
ciągłego monitorowania stężenia glukozy Flash (FreeStyle Libre) o dorosłych pacjentów na intensywnej
insulinoterapii (w tym kobiety w ciąży) oraz osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną. W przypadku pacjentów
niewidomych będzie to niezwykle ważne ułatwienie, gdyż system głosowo informuje o poziomie glikemii. Projekt
stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane na ręce ministra zdrowia przez środowiska medyczne oraz
pacjenckie. Jest to ogromna korzyść dla pacjentów, którzy będą mieli lepszą kontrolę nad cukrzycą oraz możliwości,
by zrozumieć chorobę i lepiej stosować się do zaleceń lekarzy czy pielęgniarek. Dzięki tym planowanym zmianom
zmieni się jakość leczenia kolejnych grup pacjentów z cukrzycą w Polsce.
Mamy nadzieję, że Rozporządzenie o którym mówimy w miarę szybko wejdzie w życie i kolejne grupy chorujących
na cukrzycę zyskają lepszą możliwość monitorowania glikemii we krwi.
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