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W centrum badawczym w szpitalu

Whittington Hospital po∏o˝onym w pó∏-

nocnym Londynie grupa naukowców

ocenia produkty przeznaczone dla osób

z problemem nietrzymania moczu - nie

tylko pod wzgl´dem kosztów ich stoso-

wania, ale tak˝e w kategoriach ich przy-

datnoÊci w poprawianiu jakoÊci ˝ycia

osób chorych.

Dr Alan Cottenden z wydzia∏u fizyki

medycyny i bioin˝ynierii uniwersytetu

University College London (UCL) stoi

na czele multidyscyplinarnego oÊmio-

osobowego zespo∏u, który prowadzi testy

i ocenia produkty higieny osobistej dla

osób z nietrzymaniem moczu. W sk∏ad

zespo∏u wchodzà równie˝ statystyk i ma-

tematyk. 

Praca zespo∏u jest finansowana ze

Êrodków agencji Medical Devices Agen-

cy, b´dàcej cz´Êcià Natio-

nal Health Service - insty-

tucji zajmujàcej si´ ochro-

nà zdrowia w Wielkiej

Brytanii. National Health

Service kupuje wi´kszoÊç

produktów higienicznych

dla osób z nietrzymaniem

moczu sprzedawanych

w Wielkiej Brytanii. Cho-

cia˝ g∏ównym zadaniem zespo∏u jest oce-

na kliniczna produktów, prowadzone sà

tak˝e doÊwiadczenia nad nowymi mate-

ria∏ami absorpcyjnymi i stosowaniem

opracowanych rozwiàzaƒ w rozwoju no-

wych technologii. 

Typowy test wymaga udzia∏u oko∏o 40

szpitali i domów opieki spo∏ecznej; nie-

które testy obejmujà tak˝e chorych prze-

bywajàcych we w∏asnych domach. Dr

Cottenden podkreÊla, ˝e u˝ytkownikami

produktów sà nie tylko osoby chore, ale

tak˝e ich rodziny i opiekunowie. Zespó∏

chce uzyskaç wi´cej informacji ni˝ tylko

dane techniczne - chce tak˝e poznaç

ogólnà ocen´ u˝ytkowników dotyczàcà

wartoÊci u˝ytkowych produktów. Na

przyk∏ad  z technicznego punktu widze-

nia najwa˝niejszà kwestià jest ch∏onnoÊç

produktu i podatnoÊç na przeciekanie.

JednoczeÊnie jednak badacze chcà zebraç

informacje na temat komfortu u˝ytkowa-

nia produktu i ∏atwoÊci jego zak∏adania.

Na rynku konkuruje ze sobà wiele firm

oferujàcych tysiàce produktów zaliczo-

nych do 20 ró˝nych kategorii. Wk∏ady,

cewniki, pochewki  przeznaczone dla

m´˝czyzn, wk∏adki dla kobiet - to tylko

nieliczne z setek Êrodków higienicznych

dost´pnych w sprzeda˝y. Koszt zakupu

samych tylko wk∏adów stanowi ponad

po∏ow´ brytyjskich wydatków na pro-

dukty dla osób z nietrzymaniem moczu. 

Nie zawsze sprawdza si´ regu∏a, ˝e

produkt dro˝szy jest równie˝ produktem

lepszym - wyjaÊnia Cottenden. - Niektó-

re produkty - na przyk∏ad majtki ch∏onne

- mogà wydawaç si´ poczàtkowo nieco

dro˝sze, jednak w d∏u˝szym okresie oka-

zujà si´ rozwiàzaniem taƒszym. Jego

zdaniem ograniczanie wydatków jest

istotnym czynnikiem ale

dodaje, ˝e niektórzy

urz´dnicy odpowiedzialni

za sprawy finansowe mu-

szà byç przekonani, ˝e teo-

retyczna oszcz´dnoÊç b´-

dzie mia∏a swoje odbicie

w praktyce. - Za∏ó˝my, ˝e

stosuj´ wk∏ady, których

nie trzeba zmieniaç tak

cz´sto jak innych, poniewa˝ sà one bar-

dziej ch∏onne ni˝ inne wk∏ady - mówi dr

Cottenden. - Dzi´ki temu mog´ w ciàgu

dnia zu˝yç tylko trzy wk∏ady zamiast

czterech innych. OczywiÊcie móg∏bym

oszcz´dziç w ten sposób sporo pieni´-

dzy, nawet jeÊli nowe wk∏ady sà nieco

dro˝sze - powiedzmy o 10% - od innych.

Jednak jest to tylko teoria. W praktyce

w wielu szpitalach i domach opieki wk∏a-

dy i pieluchy sà zmieniane zgodnie

z ustalonym harmonogramem. JeÊli sà

one wymieniane na nowe o tych samych

porach, niezale˝nie od tego jak bardzo sà

ch∏onne, zamierzone cele nie zostanà

osiàgni´te. W rezultacie b´dzie to roz-

wiàzanie bardziej kosztowne, poniewa˝

za wk∏ady trzeba b´dzie zap∏aciç o 10%

wi´cej, a b´dà one wykorzystywane w ta-

ki sam sposób jak dotychczas. 

Opr. MAW

Testowanie produktów
absorbcyjnych

prawnym jest to jedyny lek, który pacjenci

mogà otrzymaç za niepe∏nà odp∏atnoÊcià.

Inne leki w leczeniu NTM nie sà refundo-

wane. Na rynku znajdujà si  ́te  ̋farmaceuty-

ki nowszej generacji, tych leków kasy cho-

rych nie refundujà. 

Polskie prawo przewiduje równie  ̋limity

cen leków. Wprowadzenie limitów oznacza,

˝e kasa chorych refunduje koszt nabycia le-

ków przez pacjenta tylko do ustalonego li-

mitu. JeÊli cena leku przekracza wartoÊç li-

mitu, kwot  ́przekraczajàcà limit musi po-

kryç sam pacjent. Na farmaceucie cià˝y jed-

nak obowiàzek poinformowania pacjenta

o mo˝liwoÊci nabycia odpowiednika przepi-

sanego leku, którego cena nie przekracza

wysokoÊci limitu. Nie dotyczy to sytuacji,

gdy lekarz zamieÊci na recepcie adnotacj ,́

˝e przepisanego leku nie mo˝na zamieniaç. 

W gorsecie przepisów
Minister zdrowia okreÊla równie  ̋ ceny

urz´dowe leków oraz mar˝e hurtowe i deta-

liczne.  Podstawà wprowadzenia cen urz´-

dowych jest ustawa z dnia 5 lipca 2001 r.

o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050). Wpro-

wadzenie cen urz´dowych oznacza, ˝e leki

na które ustalono takie ceny nie mogà byç

sprzedawane po cenach wy˝szych. Zasady

te dotyczà zarówno leków polskich jak rów-

nie  ̋leków zagranicznych. Ceny urz´dowe

stosuje si  ́tylko do farmaceutyków refundo-

wanych przez kasy chorych. Producenci

mogà wi´c swobodnie ustalaç wysokoÊç

cen leków, które nie sà obj´te refundacjà. 

Refundacja leków jest procesem niezwy-

kle sformalizowanym. Od wszystkich stron

post´powania, przede wszystkim od lekarza

i farmaceuty wymagana jest wyjàtkowa pre-

cyzja przy przepisywaniu i wydawaniu pro-

duktów. W praktyce ostra konkurencja po-

mi´dzy firmami farmaceutycznymi sprawia,

ze wiele z nich stara si  ́pozyskaç dla siebie

lekarzy i sk∏oniç ich do przepisywania tylko

swoich specyfików. Chory jest wi´c zdany

na wiedz  ́i uczciwoÊç lekarzy, którzy ordy-

nujà konkretne Êrodki.  Z tych powodów nie

mo˝e dziwiç wprowadzenie  surowych re-

gu∏ i szczegó∏owej kontroli w zakresie

sprzedawanych leków.  

Przede wszystkim jednak wiele z przys∏u-

gujàcych chorym uprawnieƒ zale˝y od usta-

wodawcy. Ma on pe∏nà swobod  ́przy wpi-

sywaniu Êrodków farmakologicznych na li-

sty produktów refundowanych. Nale˝y mieç

nadziej ,́ ˝e b´dzie si  ́ przy tym kierowaç

najwy˝szym dobrem pacjentów. 


