Warszawa, dnia 31 lipca 2018 r.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków apeluje o wsparcie osób niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków bardzo cieszy się ze zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne,
umożliwiających dostarczanie osobom niepełnosprawnym leków do domów, przewidzianych w
ramach procedowanej ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Wprowadzenie art. 68 ust. 3 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję
Zdrowia w sprawozdaniu z 19 lipca 2018 r. jest korzystna dla polskich pacjentów. Zapis ten umożliwia
dostarczanie osobom niepełnosprawnym leków przepisywanych przez lekarza prosto do ich domów.
Takie rozwiązanie znosi konieczność powtarzających się wizyt w aptece osób, które bardzo często są
upośledzone ruchowo. Alternatywnie powoduje, że opiekunowie osób unieruchomionych nie muszą
organizować zastępstwa, ażeby udać się do apteki albo pozostawiać bliskich bez opieki. Proponowana
zmiana jest z tych względów społecznie niezbędna i wychodzi naprzeciw potrzebom osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Propozycje legislacyjne niewątpliwie zwiększą dostęp do leków, szczególnie dla osób z ograniczoną
mobilnością. Przyczynią się także do ograniczenia zjawiska nielegalnej dystrybucji leków za
pośrednictwem Internetu. Osoby, które mają trudności z dostępem do leków nie będą musiały polegać
na lekach oferowanych w Internecie, z niewiadomego źródła. Proponowane zmiany wpisują się w
model ochrony zdrowia zorientowany na potrzeby pacjenta. Dopuszczenie sprzedaży w aptekach
internetowych leków Rx usankcjonuje globalne trendy informatyzacji służby zdrowia.
Powszechnie wskazuje się na korzyści płynące z wykorzystania technologii cyfrowych w sektorze
ochrony zdrowia. Przykładowo w komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu
śródokresowego realizacji Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego z 10 maja 2017 r. stwierdzono:
,,Technologie cyfrowe mogą przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi i stawienia czoła systemowym
wyzwaniom związanym z opieką zdrowotną. Technologie te mogą dostarczyć racjonalne pod względem
kosztów narzędzia wspierające przejście od modelu szpitalnej opieki zdrowotnej do opieki
zintegrowanej i skupionej na potrzebach pacjenta, poprawić dostęp do opieki i przyczynić się do
zrównoważonego charakteru i odporności systemów opieki zdrowotnej”.
Cieszymy się, że Polska nie będzie odbiegać od innych cywilizowanych państw, które zezwalają i silnie
wspierają wykorzystanie Internetu i cyfryzacji w służbie zdrowia.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wyraża swoje poparcie dla zmian mających na celu ułatwienie
dostępu do leków z przepisu lekarza osobom niepełnosprawnym.

