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ODPRTO
PISMOs pozivomPROTInadaljnjemuuvajanjuterapevtskihskupinzdravil
SpoStovani,
kot smobiliobveSdeni,
Zavodzazdravstveno
zavarovanje
(ZZZSI
predvidoma
Slovenije
z Novimletom
nadrtujenadaljnjeuvajanjeterapevtskih
skupinzdravil po oktobrskiuvedbiterapevtskih
skupin
zdravilzazaviralce
protonske
januarjauvedboteh skupinzazdravilaprotivisokemu
drpalkenadrtuje
krvnemutlaku (ACEinhibitorji)in za zniZevanje
holesterola
v krvi (statini).S tem javnimodprtim
pismomvasielimo ponovnoopozoritina nestrinjanje
vsehkljudnihdeleZnikov
v zdravstvu
z uvedbo
teh terapevtskih
skupinzdravil,zato vas pozivamo,da ta ukrep nemudomaumaknete,ker je
dolgorodnoizjemnoSkodljiv(zlastiza zdravjebolnikov)in da za vardevanje
pri zdravilihuvedete
drugeukrepe,ki so vam na razpolago,
so za zdravjeljudinevtralniin za katereobstajaiir5i konsenz
gledeprimernosti.
Na zadnjinovinarskikonferenci,
ki jo je pripravilaMreia 25x25,ki zdruZujeved kot 40 druitev
bolnikovz vseSlovenije,
seje pokazalo,
da nadaljnjiuvedbiterapevtskih
skupinzdravilza statinein
ACE inhibitorjenasprotujeprav vsa zdravniSka
stroka na delu s predsednikom
Slovenskega
zdravni5kega
druStvaprof. dr. PavlomPoredoSem,
in da se temu nasprotovanju
polegnevladnih
pacientovpridruZuje
organizacij
tudi lekarniSka
strokana delus predsednikom
Lekarnijke
zbornice
Slovenije.
Kotsmorazbraliizodziva
nato novinarsko
konferenco,
pa jeZZZSvse
pomisleke
navedene
odpravila
z enimzamahomin namerava
nadaljevati
z uvajanjem
teh terapevtskih
skupinne gledena
vse posledice.
Tegaignoriranja
stroke,ki z izsledkiraziskavpodprtimis povsemprofesionalnimi
argumentiza za5ditoin v prid bolnikovnasprotujeuvedbiterapevtskih
skupinzdravil,nikakorne
moremorazumetiin ga zavradamo.
javno
Zato
pozivamoZZZS,
da ta ukrepumaknez dnevnega
reda
in ga nadomestiti
z drugimivarievalnimi
ukrepi.
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Naj5eenkratzelonakratkonavedemo
protiuvedbiterapevtskih
kljuineargumente
skupinzdravil:
-

-

-

v primeruterapevtskih
grezavelikatveganja
skupinzavisokkrvnitlakin zniievanje
holesterola
zabolnike,sajbi spreminjanje
posledic
terapijelahkoprivedlado tragidnih
zabolnike;
uvedbaterapevtskih
skupinzdravilvna5avelikkonfliktmedpacienta
in zdravnika,
karlahkona
posledice;
dolgirok prineseravnotakoresnein nepopravljive
jemljejostrokovno
terapevtske
skupinezdravilzdravnikom
avtonomijo
in svobodoizbire
pacienta;
najboljSe
moineterapijezaposameznega
sistemterapevtskih
skupinzdravilod bolnikovzahteva
dopladila
za zdravila,
ki bodov danaSnjih
dasihnesprejemljivo
obremenila
zlastisocia
Ino najboljogroienebolnike;
jamstvani,da bodofarmacevti
nobenega
obiutnejezniZali
cenezdravil,kerzato nimajorazloga,
torejargumentZZZS,
da dopladil
ne bo,stojinatrhlihtemeljih;
in tudi deprihrankibodo,sebodoti v velikimeriizrazili
zlastiv viSjihdohodkihin dobidkih
je z vidikajavnegazdravstva
zasebnih
zdravstvenih
zavarovalnic
in manjv javniblagajni
ZZZS,kar
povsemnesprejemljivo;
uvedbaTSZbo bistvenoposlaiala
sodelovanje
bolnikovpri zdravljenju
kljudnihdejavnikov
tveganja
zasrdnoiilne
bolezni,
karse bo dokazano
odrazilov vedjismrtnostiin potrebipo
bolniSnidnem
zdravljenju;
povedana
potrebapo bolniSnidnem
zdravljenju
in povedana
zbolevnost
in umrljivost
bodo
bistvenopoviSali
stroikezdravljenja
in gotovoiznidili
ev.vardevalni
udinekTSZ;
sistemterapevtskih
skupinzdravilpa lahkopolegtegaresnoogrozidolgoroinooskrbo
slovenskega
trgaz zdravili,
zlastiz najsodobnejSimi,
sajsedobaviteljem
ta oskrbapreprostone bo
vedspladala.
Zato predlagamo
takojSnjoodpravotega izrazitoSkodljivega
potrebnih
ukrepa.Za doseganje
prihrankovpri zdravilihpa predlagamo
druge,z vidikavarnostibolnikovpovsemnevtralne
ukrepe,kot je denimouvedbaparticipacije
za zdravila,kar smo doslejvedkrat(neuspeSno)
predlagali.

Prim.Matija Cevc,dr. med.
PredsednikMreZeNVO25x25

Pismoje bilo naslovljenotudi

nistruza zdravjeRS.
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Prciekl tMre2a NVo 25x25< delno financin Evrcpska unija in sinr iz Evropskega socialnega sklada- Operacija se izvaja v okviru
Operativnqa prcgrama rzvoja dloveikih wircvza obdobie 2007-2013, razojne priuitete: ,lnstitucionalna in administativna

usposobljenost(, prcdnostne usmerilve: Dspodbujanje @voja nevladnih orgenizaci, civilnega in societnega dialoged.

