Peticija proti uvedbi terapevtskih skupin zdravil - NI VSE ENO
Terapevtske skupine zdravil (TSZ) so v svetu sicer znan ukrep, ki ima ekonomske učinke v
sistemu javnega zdravstva, na drugi strani pa zelo tvegane posledice za obvladovanje
zdravstvenega stanja kroničnih nenalezljivih
bolnikov. Naše poteze so sicer zasledovale
cilj, da bi ukrep uvajanja terapevtskih skupin
zdravil, pristojni ne uvedli oziroma
ga
nadomestili z drugimi ukrepi (npr.:
participacija za predpisan recept s socialni
kapico). Ker je do ukrepa vseeno prišlo, pa
želimo doseči, da bi bili ukrepi bolj
premišljeni, predvsem pa skupine zdravil bolj
premišljeno oblikovane.
Za ozaveščanje javnosti o problemih, ki se pojavljajo v zvezi z uvajanjem terapevtskih skupin
zdravil smo uporabili kampanjo proti uvedbi TSZ, katere glavni del je peticija, ki se imenuje
NI VSE ENO. Glavni namen podpisovanja peticije ni bil zbiranje »glasov«, s katerimi bi
odgovorne poskušali prepričati v svoj prav, ampak širjenje poznavanja te problematike med
prebivalstvom. Mreža je o akciji obvestila vse pomembne strokovne sekcije in vprašala za
njihovo mnenje glede uvedbe. Pisala je Varuhu človekovih pravic, Slovenskemu
zdravniškemu društvu, na strokovne svete SZD in klinike. Še naprej bomo opozarjali na
nestrinjanje vseh ključnih deležnikov v zdravstvu z uvedbo terapevtskih skupin zdravil in
odgovorne pozivali, da ta ukrep nemudoma umaknejo, ker je dolgoročno ni koristen temveč
škodljiv zlasti za zdravje bolnikov in da za varčevanje pri zdravilih uvedejo druge ukrepe, ki so
na razpolago ter za zdravje ljudi nevtralni in za katere obstaja širši konsenz glede
primernosti. V nadaljevanju želimo s peticijo, ki je objavljena na spletni strani Mreže, zbrati
kar se da veliko podpisov proti uvedbi TSZ.
Kaj so terapevtske skupine zdravil?
TSZ je skupina različnih zdravil, ki se razlikujejo po kemični strukturi učinkovine, imajo pa
podoben učinek oziroma so namenjena za zdravljenje iste bolezni. To torej niso medsebojno
zamenljiva zdravila (MZZ) z enako aktivno učinkovino (sistem medsebojno zamenljivih zdravil
pri nas že imamo), pač pa so si med seboj le podobna.
Vsa zdravila ne bodo več brezplačna
Za posamezno skupino zdravil bo ZZZS določil najvišjo priznano vrednost (NPV), ki jo je
pripravljen kriti. Za vsa zdravila, ki to vrednost presegajo, pa bodo morali bolniki v lekarni
doplačati ali pa že zdravniku jasno povedati, da želijo, da jim predpiše drugo zdravilo, ki je
zanje brezplačno. To pomeni, da se bodo nekateri bolniki, ki ne bodo želeli ali zmogli
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doplačati, morda odločili za drugo zdravilo in ne tisto, ki jim ga je prvotno želel predpisati
zdravnik in ki je torej po njegovem mnenju zanje najbolj primerno.
ZZZS bo najvišje priznane vrednosti lahko spremenil vsake dva meseca, kar lahko pomeni, da
bo enkrat brezplačno zdravilo A, drugič B in tretjič C. Bolnik, ki ne bo želel ali zmogel
doplačati, bo tako lahko moral menjati zdravila vsaka dva meseca, kar je še posebej slabo za
kronične bolnike, ki imajo z določenim zdravilom zdaj svojo bolezen pod nadzorom.
Morebitna doplačila so še posebej problematična za socialno šibkejše. Doplačila lahko precej
obremenijo tudi tiste, ki jemljejo več vrst zdravil, to pa so prav najbolj bolni in starejši.
Zato vam ne sme biti vseeno!
Posledice menjavanja zdravil
Če kot bolnik ne boste želeli doplačati za zdravilo, ki vam ga je predpisal zdravnik, ga boste
morali prositi za nov recept. Če boste to ugotovili šele v lekarni, vam tam ne bodo mogli
zamenjati zdravila, ampak se boste morali vrniti k zdravniku po nov recept.
Z vidika zdravljenja je menjavanje zdravil seveda slabo. Zdravila, ki so namenjena za
zdravljenje iste bolezni, bolniki različno prenašajo in se nanje različno odzivajo. Med seboj se
zdravila razlikujejo v načinu delovanja (npr. kako se presnavljajo), so različno učinkovita in
imajo različne neželene učinke ter drugačne interakcije z ostalimi zdravili v primeru, da
bolnik jemlje več zdravil hkrati.
Bolniki z isto boleznijo se lahko različno odzovejo na isto zdravilo, kar v primeru menjave
zdravila zaradi doplačil lahko vodi do poslabšanja zdravljenja, daljšega zdravljenja, različnih
zapletov ali celo potrebe po zdravljenju v bolnišnici. Enačenje različnih zdravil tako zožuje
najboljše možnosti zdravljenja, ki so na voljo bolnikom, in tako predstavlja tveganje za
bolnike.
Vsak bolnik je edinstven, zato ni vseeno, katero zdravilo boste dobili!
Kdaj bodo uvedene terapevtske skupine zdravil?
Prva terapevtska skupina zdravil za želodčne težave (zaviralci protonske črpalke) je začela
veljati 1. oktobra 2013, uvedba naslednjih dveh skupin zdravil – za zniževanje holesterola v
krvi in za zniževanje krvnega tlaka – pa je načrtovana v začetku naslednjega leta. ZZZS
načrtuje, da bo v roku dveh let uvedel terapevtske skupine zdravil za večino zdravil oziroma
za večino bolezni.
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Nekdanja spletna stran, na kateri so se zbirali podpisi za peticijo:
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