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Nasz głos, głos pacjentów w sprawie refundacji insuliny Toujeo wsparły również
media. Mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami pana Marka Tombarkiewicza,
od 1 stycznia na liście refundacyjnej znajdzie się nowy preparat dla pacjentów
zmagających się z cukrzycą.
Informację potwierdziła również Milena Kruszewska – rzecznik prasowy resortu
zdrowia, która poinformowała, że do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o
objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla produktu leczniczego
Toujeo (Insulinum glargine). Wskazała, że preparat we wstrzykiwaczu, 300 j./ml,
10 wstrzykiwaczy SoloStar a 1,5 ml, kod EAN: 5909991231538, po zakończeniu
negocjacji byłby dostępny w ramach listy aptecznej we wskazaniu: cukrzyca typu
1 u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od
co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥ 8 proc. oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych
pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z
udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii
oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).
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Pani Kruszewska zaznaczyła jednocześnie, że postępowanie refundacyjne jest w
toku, a ostateczne rozstrzygnięcie - wbrew zapowiedziom wiceministra, nie
zapadło. „Wnioskowana technologia lekowa została oceniona pod względem
formalnym i merytorycznym. Następnie wnioski zostały przekazane Komisji
Ekonomicznej, która przeprowadziła negocjacje warunków finansowania. (...)
Pragnę jednak podkreślić, że tylko ostateczne, pozytywne rozstrzygnięcie
Ministra Zdrowia umożliwia wpisanie danego leku na wykaz refundacyjny.” –
wskazała pani Kruszewska.
Państwa również prosimy o wsparcie i zaangażowanie. Będziemy wdzięczni za
umieszczenie tej informacji wraz z linkiem do materiału Pani Marty Markiewicz na
Państwa stronach i w kanałach społecznościowych.
http://pulsfarmacji.pl/4650331,85686,mz-zrefunduje-nowy-lek-dla-diabetykow
Liczymy, że decyzją Ministra Zdrowia polscy pacjenci zmagający się z cukrzycą
dostaną wspaniały świąteczny prezent w postaci refundacji tej tak oczekiwanej
insuliny.
Z poważaniem,
Anna Śliwińska
Prezes ZG PSD
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