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Egzaminy z alergologii
 W sesji jesiennej 2009 r. egzaminy specjalizacyjne z alergologii,
do których planuje przystąpić 26 lekarzy odbędą się w terminie
12-26.11.2009 r. Egzamin testowy odbędzie się 12.11.2009 r. a
egzamin ustny, poprzedzony egzaminem praktycznym, w dniu
26.11.2009 r. Mam nadzieję, że podobnie jak w sesji wiosennej 2009 r., wszyscy przejdą
przez egzaminacyjne sito z wynikiem pomyślnym.

 

Nowa lista refundacji leków
 Przesłany do opiniowania projekt rozporządzenia zawierający listy refundacyjne leków
budzi wiele wątpliwości w zakresie leków przeciwastmatycznych. 

  Pozytywnie należy oceniać propozycje nowych limitów na małe i średnie dawki leków
skojarzonych do leczenia astmy (Seretide i Symbicort) zawierających glikokortykosteroidy
wziewne. Korygują one w znacznym stopniu, ale nie całkowicie, powstałe w na
poprzednich listach, nieuzasadnione duże różnice odpłatności dla pacjentów, co było
przedmiotem naszych interwencji. Obecnie proponuje się obniżenie limitu dla Symbicortu
i podwyższenie dla Seretide, co ma być konsekwencją kolejnej zmiany systemu
wyliczania limitów w oparciu o dość arbitralne przyjęte założenia przedstawione w
uzasadnieniu do rozporządzenia.

 
 Istotnym problemem pozostaje duża odpłatność dla pacjenta (ok. 90 zł) w przypadku
wysokich dawek glikokortykosteroidów w obu lekach, dla których wskazaniem jest
POChP. Taka cena powoduje, że nadal będą one poza zasięgiem przeciętnego chorego
na POChP.

  Najbardziej jednak niepokoi nieprecyzyjny zapis w uzasadnienia do rozporządzenia
dotyczący metodologii wyliczania limitów dla wziewnych glikokortykosteroidów. Nie
wiadomo, czy dotyczy to wszystkich ich postaci i inhalatorów, szczególnie najczęściej
stosowanych inhalatorów proszkowych. Nie wiadomo skąd pochodzi informacja zawarta
w rozporządzeniu, że najczęściej stosowanym (aż 85%!!!!!!!) glikokortykosteroidem
wziewnym jest budezonid, przez co ma się on stać podstawą limitu. Może to
spowodować, że wkrótce w sposób istotny zwiększy się tak korzystna obecnie dla
chorych na astmę odpłatność za glikokortykosteroidy wziewne, choć w załączonej tabeli
dla inhalatorów proszkowych limity pozostały jeszcze niezmienione.

 

Zasady kontraktowania świadczeń alergologicznych
przez NFZ
 Istotną zmianą, która wydaje się być zgodna z interesem alergologów są nowe wymogi
NFZ w zakresie udzielania świadczeń ambulatoryjnych, w tym też świadczeń
alergologicznych. Świadczenia te będzie mógł realizować tylko specjalista alergolog, co
było postulatem wielu naszych kolegów. Z drugiej strony może to utrudnić dostęp chorych
do świadczeń alergologicznych finansowanych przez NFZ, a wielu poradniom utrudni
spełnienie wymogów, zwłaszcza przy wprowadzonych zasadach podziału czasu pracy i
wręcz przypisywania lekarzy do miejsca pracy.
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