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PREDMET: Zamolba za očitovanje HZZO-a o promjenama
u liječenju osoba oboljelih od šećerne bolesti

Poštovani,

Iznenađeni smo činjenicom da je od 1.1.2018. smanjena cijena trakica za mjerenje šećera u krvi putem glukometra za
oko 20%. S obzirom na smanjenje cijena trakica za mjerenje šećera u krvi moguće je očekivati da će se kvalitetni
proizvodi za mjerenje šećera u krvi povući s tržišta te da ćemo dobiti proizvode upitne kvalitete, a time ugroziti život
dijabetičara koji ovise o svakodnevnom mjerenju šećera u krvi i pouzdanim vrijednostima na osnovu kojih mogu
regulirati svoju bolest.
Smatramo da je potrebno što prije uskladiti tržište ortopedskih i drugih pomagala s tržištem lijekova kako bi se
izbjegla dosadašnja regulativa prema kojoj na tržište mogu doći neozbiljne tvrtke koje ruše cijenu, a nisu u stanju
isporučiti robu na tržište (u ovom slučaju trakice za mjerenje šećera u krvi).
Svjesni smo situacije da je u državi u kojoj živimo potrebna racionalizacija troškova i baš zbog toga nam se kao
oboljelima od šećerne bolesti čini kako će se tim postupkom samo povećati broj komplikacija kao posljedica loše
regulirane šećerne bolesti umjesto da se naglasak stavi na prevenciju i edukaciju.
Isto tako nam je neshvatljiv stav HZZO-a prema malobrojnim lijekovima koji i liječe šećernu bolest i sprečavaju razvoj
kardiovaskularnih komplikacija dijabetesa.
HZZO godišnje na antidijabetičke lijekove troši 0,37 milijardi kuna. Na liječenje kardiovaskularnih komplikacija
šećerne bolesti HZZO troši čak 2,62 milijarde kuna, a one su i najčešći uzrok smrti osoba s dijabetesom (do 6 puta veći
rizik od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na osobe koje nemaju dijabetes i uzrok smrti kod 2/3 osoba s
dijabetesom). Nije uopće sporno da su uštede u liječenju šećerne bolesti moguće i potrebne no i svjetske i hrvatske
troškovne analize jasno upućuju kako ih je moguće ostvariti (jedna takva analiza objavljena je i u Liječničkom vjesniku
2013.). Uštede su moguće jedino smanjivanjem nastanka komplikacija dijabetesa.
Suprotno svim farmakoekonomskim zaključcima, HZZO očito ne provodi mjere koje bi omogućile bolje liječenje i
sprečavanje nastanka komplikacija dijabetesa već se odlučuje na ostvarivanje „ušteda“ smanjujući dostupnost
lijekova za dijabetes. Ovim postupcima HZZO dovodi u pitanje kvalitetu liječenja šećerne bolesti u Hrvatskoj kao i
mogućnost dugoročnog financiranja troškova za liječenje komplikacija dijabetesa i održivost cijelog sustava.

Samo je tako moguće razumjeti „racionalizaciju“ koju provodi HZZO ignorirajući vrijednost malobrojnih lijekova za
liječenje šećerne bolesti koji i sprečavaju kardiovaskularne komplikacije, jer HZZO njihovu cijenu uspoređuje s
antidijabetičkim lijekovima koji ne sprečavaju ove komplikacije. Od jedina dva takva lijeka u Hrvatskoj, HZZO je
odmah jedan lijek stavio na Dopunsku listu lijekova s doplatom za bolesnike koja nije zanemarujuća. Slijedom ovakve
„politike“ uskoro će i drugi takav lijek završiti na Dopunskoj listi lijekova uz doplatu. Tim činom lijekovi koji su na
Dopunskoj listi lijekova i koji se moraju nadoplaćivati neće moći biti dostupni svim oboljelima od šećerne bolesti.

Stoga nas zanima je li HZZO svoju odluku temeljio na nekoj vlastitoj dugoročnoj farmakoekonomskoj analizi koja
uključuje sve troškove koje snosi HZZO za liječenje komplikacija dijabetesa, a čiji su rezultati u suprotnosti sa svim
svjetskim i hrvatskim raspoloživim analizama?
Također, zanima nas koliko je „politika racionalizacije“ koju provodi HZZO i briga za oboljele od šećerne bolesti u
Hrvatskoj u skladu sa stručnim smjernicama za liječenje šećerne bolesti te Rezolucijom o šećernoj bolesti koju je
usvojio Sabor 2011., kao i s Nacionalnim programom zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti 2015.-2020.
Kao Savez udruga koji predstavlja oboljele od šećerne bolesti smatramo da sve ove odluke koje je HZZO donio vezano
za oboljele od šećerne bolesti je smanjenje dosadašnjih prava koje dugoročno neće dovesti do smanjenja nego
povećanja troškova koji se odnose na liječenje komplikacija, a koje su posljedica neadekvatne prevencije, liječenja i
brige za oboljele.
Apeliramo na sve nadležne koji su uključeni u politiku liječenja dijabetesa da zajedničkim snagama i boljom
komunikacijom učinimo sve kako bi se poboljšala kvaliteta života oboljelih kroz dostupnost adekvatne i pravodobne
zdravstvene zaštite i time spriječili moguće teške komplikacije te smanjili invalidnost i raniju smrtnost.
Molimo hitno očitovanje jer namjeravamo tijekom sljedećeg tjedna sazvati tiskovnu konferenciju ili okrugli stol sa
sudjelovanjem svih relevantnih subjekata i medija.
S poštovanjem,

Predsjednica Hrvatskog saveza
dijabetičkih udruga
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