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Stanowisko Rady Konsultacyjnej 

nr 46/13/2010 z dnia 21 czerwca 2010r.  

w sprawie zmiany warunków realizacji świadczenia 

gwarantowanego „zestawy infuzyjne (wkłucia)  

do osobistych pomp insulinowych do 10 sztuk”  

 

Rada Konsultacyjna uznaje za niezasadną zmianę warunków realizacji świadczenia 

gwarantowanego „zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych  

do 10 sztuk”, zgodną z propozycją przedstawioną w zleceniu Ministra Zdrowia.  

Uzasadnienie  

Rada uznała, że zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiana, dotycząca rozszerzenia 

refundacji wkłuć do pomp insulinowych o świadczeniodawców do 26 roku życia w przypadku 

pobierania nauki jest arbitralna i nie ma uzasadnienia merytorycznego. Zmiana taka byłyby 

nieetyczna, gdyż powodowałaby nierówny dostęp świadczeniobiorców do świadczeń 

gwarantowanych, bez wiarygodnego uzasadnienia.  

Tryb przygotowania stanowiska 

Niniejsze stanowisko opracowane zostało przez Radę Konsultacyjną na podstawie zlecenia Ministra 

Zdrowia (pismo znak MZ-PLW-463-10323-1/EG/10) z dnia 10 lutego 2010r. 
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Zgodnie z treścią pisma zlecającego, w niniejszej sprawie nie jest konieczne opracowanie raportu 

w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej. 
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Problem zdrowotny 

Nie dotyczy.   

Standardowe postępowanie stosowane obecnie 

Stosowanie pomp insulinowych u pacjentów z cukrzycą typu 1 pozwala w z góry ustalony sposób 

zaprogramować dawki insuliny, dostarczane choremu w trakcie rutynowego dnia, oraz w elastyczny 

sposób, w zależności od spożywanych posiłków, podawać wymagane dawki insuliny. W krajach 

rozwiniętych pompy insulinowe stosują pacjenci prawidłowo przeszkoleni w zakresie planowania 

diety cukrzycowej oraz przeliczania ekwiwalentów węglowodanowych zawartych w posiłkach, 

pozostający pod stałą kontrolą wyspecjalizowanych pielęgniarek oraz dietetyków. 
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Proponowane świadczenie  

Zaproponowana zmiana w warunkach realizacji wnioskowanego świadczenia dotyczyła rozszerzenia 

refundacji wkłuć do pomp insulinowych o świadczeniobiorców do 26 roku życia w przypadku 

pobierania nauki. Obecnie, wkłucia te są refundowane dla świadczeniobiorców do 18 roku życia. 
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Skuteczność proponowanego świadczenia 

Nie odnaleziono doniesień oceniających wkłucia do pomp insulinowych w oderwaniu od całokształtu 

terapii za pomocą pompy insulinowej. 
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Nie zidentyfikowano badań, w których kryterium włączenia byłby wiek do 26 roku życia. 
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Terapia za pomocą pompy insulinowej u dzieci powyżej 12 roku życia oraz dorosłych powinna  

być kontynuowana tylko w przypadku utrzymania prawidłowej glikemii, opisywanej spadającym 
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poziomem Hb1Ac lub względnym utrzymaniem glikemii w sytuacji zmniejszenia epizodów 

hipoglikemii. 
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Bezpieczeństwo terapii 

Nie odnaleziono doniesień oceniających wkłucia do pomp insulinowych w oderwaniu od całokształtu 

terapii za pomocą pompy insulinowej. 
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Koszty terapii i wpływ na budżet płatnika 

Prognozowany wzrost kosztów dla płatnika publicznego, oparty na ekstrapolacji  

danych historycznych, wyniósł ok. 15,5mln złotych w pierwszych dwóch latach refundacji,  

ok. 20 w trzecim i ok. 25mln złotych w czwartym roku refundacji. 
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Piśmiennictwo:  

1. Pismo Ministra Zdrowia (znak: MZ-PLW-463-10323-1/EG/10) z dnia 10 lutego 2010r.  

2. Materiały AOTM  

3. NICE TAG 151 Continuous subcutaneous insulin infusion for the treatment of iabetes mellitus. July 2008  

  

 
 


