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Szanowny Pan Konstanty Radziwil) 
Minister Zdrowia 
ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 

dot. Konsullacja projektu rozporz^jdzenia Ministra Zdrowia w snrawie wvk.z.. wvrnKAw medvcznvch wvH.w .„y .K 
na zlecen,e. Prr),ekt zareiestrowany po<l n.unerem MZ 511 w Wvkazie Pmc r .p i . l . .v invch Mini.ter.fw. 7 ^ ; — " 

Jako organizacja wspieraj^ca i reprezentuj^ca mlodych pacjentow i rodziny pacjentow chorujqcych na cu-
krzyc? typu pierwszego pragn^libysmy wlqczyc si? w proces konsultacji spdecznych ww. rozporz^dzenia w zakre-
sie merytorycznym dotycz^cych proponowanych zmian. Fundacja z radosciq odbiera planowane rozszerzenie 
katalogu wyrob6w medycznych w zakresie zwi^zanym z leczeniem cnkrzycy typu 1: poz. 91 - zbiomik na insu
lin?, poz. 134 i poz. 135 systemy ci^glego monitorowania glikemii (CGM). 

WDioskujemy o jak najszybsze uruchomieni refundacji systemow C G M dla grupy pacjentdw wskaza-
nych w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rekomendacja 81/2015 z dnia 
22.10.2015. Wskazany system bezposrednio wplynie na polepszenie bezpieczenstwa mlodych diabetykow, unikni?-
cie niebezpiecznych dla zdrowia i zycia hipoglikemii oraz popraw? samokontroli cukr^cy, zmniejszaj^c tym sa-
mym r6wniez ryzyko wyst^pienia powiktan poznych zwi^zanych z hiperglikemi^. 

Jednakie pragniemy zwrocic uwag?, iz istniej^ca forma zapisow ogranicza rowny dost^p do wszystkich ofe-
rowanych na rynku rozwi^zari CGM. Modyfikacja zapisow w nowym rozporz^dzeniu powinna uwzgl^dniac indywi-
dulane potrzeby i oczekiwania pacjentow wobec nowoczesnych rozwiqzari diagnostycznych wykorzystywanych w 
samokontroli i umo±liwiac wybor najodpowiedniejszej dla pacjenta technologii. Zmiana zapisu rozwi^zari szczego-
towych pozwoli korzystac z ci^glego monitoringu glikemii wszystkim pacjentom wskazanym w rekomendacji 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, niezaleznie od preferowanego/ posiadanego przez 
nich systemu CGM. 

sen-i Opr6cz rd^nic cenowych, zmiana zapisow powinna rowniez uwzgl^dniac rowniei r6zny czas dzialania 
sorow CGM dost^pnych na rynku (elektrody 5-7-14 dniowe). Optymalizacj? wydatkow z NFZ mozna bytoby osiq-
gn^c przy utrzymaniu dotychczasowych kwot/ procentowego poziomu dofinansowania: 

Poz. 134/ transmiter: max. kwota dofinansowania 1000,00 PLN/ I x rok/ max. poziom dofinansowania90% wartosci 

Poz. 135/ sensor: max. kwota dofinansowania 600,00 PLN/ Ix mc/ max. poziom dofinansowania 70% wartosci 

Apelujemy o uwzgl^dnienie naszych sugestii w ostatecznym brzmieniu rozporz^dzenia, jednoczesnie 
wnoszqc o jak najszybsze wdrozenie projektu w zycie . 
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