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Nie wszystkie leki są za darmo
i nie dla każdego seniora

Wieczorem 28-letni niepełnosprawny zgierzanin spacerował z psem. Natknął się
na około 10 mężczyzn w wieku 20 – 25 lat. Głośno się zachowywali i zapewne pili alkohol. Nagle ich pies zaczął
gryźć psiaka 28-latka. Ten stanął w obronie pupila i zaczął
go osłaniać, co wywołało
wściekłość właściciela agresywnego czworonoga. Był to
20-latek, który podbiegł do
niepełnosprawnego i kilka razy uderzył go pięścią w twarz.
Ciosy były tak silne, że ciężko
poturbowany 28-latek trafił
do szpitala. Koledzy napastnika odciągnęli go od ofiary,
po czym wszyscy uciekli. Policja zatrzymała 20-latka. Grozi
mu do 5 lat więzienia.
(WP)
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Zapytaj eksperta o leki

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Pijany Białorusin
w ciężarówce na A1
Zaniepokojony kierowca zawiadomił policjantów, że na
autostradzie A1 zauważył samochód ciężarowy DAF jadący wężykiem w stronę Katowic. Jego kierowca sprawiał
wrażenie, jakby leżał na kierownicy. Policjanci z łódzkiej
drogówki wyjechali na autostradę i wkrótce zauważyli tira
stojącego na pasie awaryjnym. Jego 50-letni kierowca
wyjaśnił, że zatrzymał się, aby
odpocząć. Okazało się, że był
kompletnie pijany. Miał prawie trzy promile alkoholu w
organizmie. Pochodził z Białorusi. Wiózł pomidory, które
miał dostarczyć do Frankfurtu
w Niemczech. Grozi mu
do dwóch lat więzienia.
(WP)
ŁÓDŹ

Złodzieje wpadli w
sklepie zoologicznym
Patrol policji na ul. Rzgowskiej
zauważył, że roleta do sklepu
zoologicznego jest podejrzanie podniesiona. Stróże prawa
zajrzeli do środka i zauważyli
trzech mężczyzn plądrujących
pomieszczenie. Wszyscy zostali zatrzymani. Byli to łodzianie w wieku 22, 23 i 28 lat.
Mieli od 1,5 do 2 prom. alkoholu w organizmie.
– Uszkodzili też dwa
banery reklamowe i próbowali
włamać się do pobliskiego lokalu. Straty wynikające z działalności mężczyzn oszacowano na ponad 7 tys. zł. Usłyszeli
zarzuty kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia.
Grozi im do 10 lat pozbawiania wolności – mówi Adam
Kolasa z KWP w Łodzi.
(WP)

b Apteki i punkty apteczne wydają pacjentom bezpłatnie leki na podstawie specjalnej recepty z oznaczeniem „S”, wystawionej przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje

Łódzkie
Okazuje się, że szumnie zapowiadana i wprowadzona lista
darmowych leków dla seniorów nie jest dla nich tak rewelacyjnym rozwiązaniem.
Agnieszka Jędrzejczak
a.jedrzejczak@dzienniklodzki.pl

Przepisywanie darmowych leków osobom powyżej 75. roku
życia umożliwiła nowelizacja
ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Zmiany
zaczęły obowiązywać od września. Seniorzy początkowo nie
kryli radości, bo dzięki temu
mogliby sporo zao-szczędzić.
Niektórzy na leki miesięcznie
potrafią wydać nawet 300 złotych. Jednak nie każdy senior

wiedział, że lista darmowych
preparatów ma dość poważne
ograniczenia. Pacjenci nie zapłacą za leki tylko wtedy, gdy
mają dokładnie takie schorzenie, jakie jest wpisane w charakterystyce produktu leczniczego
lub decyzji refundacyjnej. Kłopoty pojawiły się już w pierwszych dniach obowiązywania
noweli.
– Mój mąż ma 76 lat, leczy
się na chorobę zawodową, bo
pracował przy azbeście i mimo
że leki, które przepisał mu lekarz są na liście, zapłacił w aptece 260 złotych – zadzwoniła
do nas zdenerwowana czytelniczka.

Ten dostanie, a ten zapłaci
Na liście refundacyjnej znalazło się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych, związanych
przede wszystkich z leczeniem

chorób przewlekłych podeszłego wieku (cukrzycy, zwyrodnienia stawów czy problemów
z ciśnieniem i sercem). To, czy
senior powyżej 75. roku życia
zapłaci za preparat, zależeć będzie od charakterystyki konkretnego leku, czyli przypisanych schorzeń. Niektóre środki będą w całości refundowane
przez państwo tylko w przypadku określonych chorób.
Przykładem może być xarelto,
który wielu seniorów przyjmuje z powodu migotania przedsionków. Na to schorzenie
lek jest ze 100-procentową odpłatnością,
ale
już
przy zdiagnozowanej zakrzepicy naczyń żylnych seniorzy dostaną go bezpłatnie. Podobnie
jest z jego odpowiednikiem – lekiem pradaxa.
– Ministerstwo Zdrowia
wprowadziło bariery ze wzglę-

du na ograniczenia finansowe,
jednak przekaz wprowadzanych zmian był ukierunkowany na hasło: „leki darmowe dla
pacjentów 75 plus”. Stąd przekonanie, że wszystkie preparaty będą bezpłatne dla każdej
osoby, która ukończyła 75 lat
– przyznaje dr Cezary Lipiński,
kierownik przychodni Lecznicza w Łodzi.
Ale to nie jest jedyne ograniczenie, o którym pacjenci muszą
pamiętać.

Nie od każdego lekarza
Darmowe leki mogą przepisywać jedynie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
którzy mają specjalizację z medycyny rodzinnej lub chorób
wewnętrznych (internista). Jeśli
lekarz POZ nie ma żadnej z tych
specjalizacji, nie będzie mógł zaordynować leku, chyba że zastę-

A Seniorzy i wszystkie osoby
zainteresowane listą bezpłatnych leków dla osób powyżej
75. roku życia mogą uzyskać
darmową poradę.
W środę (14 września) eksperci
z łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia będą
pełnić w naszej redakcji dyżur
telefoniczny. Czytelnicy będą
mogli zapytać ekspertów między innymi o zasady przepisywania leków oraz które medykamenty są dostępne za darmo.
Eksperci będą czekali w naszej
redakcji na państwa telefony
w godzinach 11 – 13 pod numerem: 42 665-91-07. Dodatkowo, eksperci będą udzielać porad w sobotę w przychodni
Lecznicza, gdzie odbędzie się
tzw. aktywna sobota.

puje w danej przychodni lekarza,
który takie uprawnienia posiada.
– Pojawia się coraz większy
problem z pacjentami, którzy
wychodzą od lekarza specjalisty
z wypisaną karteczką na konkretne leki i później proszą swojego lekarza POZ o przepisanie
specjalnej recepty na leczenie
bezpłatne, a tym samym najczęściej zmianę swojej terapii. Pacjenci nie mogą wymuszać
na lekarzu zmiany leków tylko
dlatego, że są one darmowe, skoro te stosowane do tej pory były
skuteczne. Lekarze również muszą podchodzić do tego z należytą rozwagą – twierdzi dr Cezary
Lipiński.
Resort zdrowia ocenia, że
koszty bezpłatnych leków do
1 stycznia 2017 r. wyniosą 125 mln
zł. W przyszłym roku wydatki
państwa sięgną 560 mln zł. a
¹

Skończyły się pieniądze na in vitro. Radni chcą więcej
Łódź
Do miejskiego programu in
vitro zgłosiło się w tym roku
więcej par, niż zakładano. Pieniądze już się skończyły. Radni
apelują o zwiększenie puli.
Agnieszka Jędrzejczak
a.jedrzejczak@dzienniklodzki.pl

Pula pieniędzy przeznaczona
w tym roku na miejski program
dofinansowania in vitro została wyczerpana. Inicjatorzy programu apelują do prezydenta
miasta o dołożenie kolejnych

pieniędzy, by więcej par mogło
rozpocząć procedurę zapłodnienia pozaustrojowego.
– Program przerósł nasze
oczekiwania – mówi Adam
Wieczorek, przewodniczący
komisji ochrony zdrowia i opieki społecznej w Radzie Miejskiej oraz jeden z inicjatorów
programu.
Radni w tym roku przeznaczyli na dofinansowanie
do procedur in vitro pół miliona złotych. Za rok ma to być już
okrągły milion. I choć realizacja programu rozpoczęła się
w lipcu, dziś już w zarezerwowanej puli zostało około 3,5 ty-

siąca złotych, a chętnych nie
brakuje. Zakwalifikowało się
sto par, które już rozpoczynają
procedury, ale pozostało 14 innych, które dziś dofinansowania dostać nie mogą.
– Chcemy być odpowiedzialni w związku z tym, że podjęliśmy decyzję o finansowaniu tego programu, dlatego wnioskujemy o dodatkowe środki – mówi radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
Inicjatorzy programu nie
podają konkretnej kwoty,
wnioskują, żeby na najbliższej
sesji pula pieniędzy na in vitro
została odpowiednio i w miarę

możliwości miejskiego budżetu zwiększona.
– Naszą intencją było, aby
każda z par, która zgłosiła się
do programu, mogła przejść
procedurę i otrzymała wsparcie
naszego miasta. Niektóre pary
wyczekiwały na jego uruchomienie, inne dowiadują się dopiero teraz. Chcemy, by każda
para, która zgłosi się w tym roku, została zakwalifikowana –
dodaje radny Adam Wieczorek.
Dla par, które składają wniosek o dofinansowanie, in vitro
jest już jedynym sposobem, by
spełnić marzenie o posiadaniu
potomstwa. To bardzo kosz-

towna procedura, która nie
zawsze za pierwszym razem
okazuje się skuteczna. A to
oznacza kolejne tysiące złotych
wydane na terapię.
W Łodzi program realizują
dwie
kliniki:
Gameta
w Rzgowie i Salve Medica. Dofinansowanie obejmuje maksymalnie trzy procedury, do każdej z nich miasto dopłaca 5 tys.
zł. Kwalifikacją objęte są kobiety do 40. roku życia, ale w wyjątkowych przypadkach medycznych także w wieku 42 lat.
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mieszkańcy
Łodzi. a ¹

