
Spoštovani!

Na razširjenem sestanku upravnega  odbora Združenja  pnevmologov  Slovenije  (v  nadaljevanju  UO ZPS),  
14.junija 2017, smo se seznanili  s Sklepom o določitvi TSZ s kombinacijami adrenergikov in inhalacijskih 
glukokortikoidov in z mnenjem Komisije za razvrščanje zdravil na listo. 

Seznanili smo se tudi s stališčem Mednarodnega foruma znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ.

Iz omenjenih dokumentov je razvidno, da je Komisija s predlogom TSZ seznanila Strokovni kolegij Klinike  
Golnik dne 20. 4. 2017, kjer so bile menda usklajene vse strokovne dileme. 

Člani UO ZPS v razširjeni sestavi se ne strinjamo z uvedbo TZS za navedena zdravila, saj imamo kar nekaj zelo  
važnih pomislekov:

• Strinjamo  se,  da  predstavljajo   stroški  za  zdravljenje  astme  veliko  finančno  breme,  vendar  je 
potrebno upoštevati,  da se število bolnikov z astmo ves čas povečuje.  Morda bi  ob doslednem 
upoštevanju  priporočil  za  zdravljenje  astme,  kjer  je  zapisano,  da  lahko  kombinirano  zdravilo 
predpiše le specialist, prihranili kar nekaj sredstev.

• Vsa vključena zdravila nimajo enake terapevtske indikacije oziroma ima večina vključenih zdravil tudi 
druge  indikacije.  Vključena  zdravila  imajo  različen  način  odmerjanja,  saj  se  nekatera  zdravila 
uporabljajo za olajševalno in vzdrževalno zdravljenje, druga le za vzdrževalno zdravljenje.

• Zaradi  predlaganega  ukrepa  bodo  zdravniki  pulmologi  primorani  nekaterim  bolnikom  zamenjati 
zdravilo,  ki  praviloma ne bo v enakem vdihovalniku.  Ker  je  nepravilno jemanje zdravil  za astmo 
pomemben  vzrok  neurejenosti  astme,  bosta  zdravnik  in  medicinska  sestra  ponovno  poučevala 
bolnika  kako uporabljati nov vdihovalnik. Ponovna edukacija bolnika bo podaljšala čas obravnave 
bolnika, zato se bo podaljšala tudi čakalna doba v pulmoloških ambulantah. 

• Nepravilna uporaba vdihovalnikov je povezana z neurejeno astmo in s pogostejšimi obiski urgence, 
poraba sistemskih glukokortikoidov se pove  ča, poveča se število hospitalizacij  zaradi poslabšanja   
astme, kar gotovo ne bo znižalo stroškov obravnave teh bolnikov.

Našteli smo le nekaj najpomembnejših pomislekov glede predlaganega ukrepa, ki jih želimo podkrepiti s  
spodaj citirano literaturo. Pričakujemo, da bo Komisija pred predložitvijo sklepa Upravnemu odboru Zavoda 
o predlogu še razpravljala in pri izračunu stroškov zdravljenja astme upoštevala tudi naše pripombe. 
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