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Szanowny Pan
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Fundacji na Rzecz Pacjentów – Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi, przekazujemy
uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka
40 PLUS”.
Jako Fundacja, która powstała po to, by działać na rzecz pacjentów i aktywnie promować model opieki
zdrowotnej, który stawia pacjenta w centrum systemu ochrony zdrowia, bardzo cieszymy się
z programu profilaktycznej diagnostyki w zakresie najczęściej występujących problemów
zdrowotnych. Wierzymy, że realną i łatwo dostępną pomocą w realizacji działań promujących model
opieki zdrowotnej zorientowanej na pacjenta może być powszechna opieka farmaceutyczna.
Widzimy farmaceutów jako aktywnych współtwórców terapii pacjenta. Odpowiednio wczesne
wykrycie wzrastających przypadków chorób cywilizacyjnych może mieć kluczowe znaczenie dla
zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia wielu Polaków. Aktywność Fundacji ma również na celu
zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz ułatwienie pacjentom dostępu do wiedzy,
która pomoże im zadbać o swoje zdrowie lub poprawić komfort życia w czasie choroby. Dostępność
placówek aptecznych na terytorium całego kraju oraz wysokie kwalifikacje zawodowe farmaceutów
mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności i jakości całego modelu opieki zdrowotnej oraz
stanowić idealne narzędzie do promowania profilaktyki zdrowotnej.
Program „Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w zakresie najczęściej
występujących problemów zdrowotnych w związku z obniżoną zgłaszalnością do lekarzy w 2020 r.
spowodowaną pandemią koronawirusa. Jesteśmy przekonani, iż powodzenie tego programu będzie
uzależnione od efektywnego wykorzystania całości dostępnego potencjału z zakresu sektora ochrony
zdrowia, w tym aptek i farmaceutów. Wraz z wejściem w życie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty nie
można zbagatelizować potencjału, jaki otwiera przed pacjentami i całym systemem – opieka
farmaceutyczna. Zaproponowany pakiet badań diagnostycznych obejmujący m.in. pomiar ciśnienia
tętniczego idealnie wpisuje się w zakres usług opieki świadczonej przez farmaceutów.
W § 6 wspomniane są warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
w ramach programu pilotażowego, które szczegółowo opisane są w załączniku nr 1 do
rozporządzenia. Pragniemy zwrócić uwagę, że warunki te – uogólnione dla wszystkich świadczeń
udzielanych w ramach programu pilotażowego – ponownie ograniczają ich dostępność i mogą
powodować kolejki, a w rezultacie rezygnację pacjenta z podjętych badań profilaktycznych.
Należałoby rozdzielić konieczność spełniania określonych warunków organizacji świadczeń wg
rzeczywistych potrzeb ich realizacji. Rekomendujemy włączenie farmaceuty do personelu
wykonującego pakiet diagnostyczny w zakresie, jaki możliwy jest do wykonania w aptece. Takie

rozwiązanie zwiększyłoby możliwości organizacyjne oraz efektywność objęcia świadczeniobiorców od
40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów
zdrowotnych. Wiele chorób w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących
objawów. W przypadku nadciśnienia tętniczego nawet połowa cierpiących na nie osób może
nie odczuwać pierwszych oznak choroby, która w wyniku powikłań może prowadzić do śmierci. Dzięki
badaniom profilaktycznym i przesiewowym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć
długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
W tym miejscu należy wskazać, że stan pandemii powodujący liczne zakażenia wirusem SARS-CoV-2
pokazał jak aktywną i godną zaufania grupą zawodową jest grupa farmaceutów i jaką rolę odegrali oni
w trudnym dla wszystkich czasie, kiedy dostęp do placówek medycznych był mocno ograniczony.
Szacuje się, że tylko w pierwszych tygodniach zachorowań do aptek trafiło ponad 20 mln pacjentów.
Epidemia wpłynęła nie tylko na ograniczenie aktywności fizycznej oraz wzrost natężenia stresu
w społeczeństwie, ale także na potrzeby natury psychologicznej pacjentów wywołane
i wzmożone na skutek społecznej izolacji. Biorąc pod uwagę główny cel programu, tj. profilaktykę
chorób przy obniżonej zgłaszalności do lekarzy i tym samym potrzebą zintensyfikowania działań
profilaktycznych wnioskujemy, aby potencjał tej grupy został wykorzystany podczas podejmowania
wszelkich działań profilaktycznych, mających na celu ochronę zdrowia Polaków.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że wyrażamy pełną akceptację i poparcie dla programu
pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.
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