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BŁĘDNE STWIERDZENIE: 

Stosowanie w terapii cukrzycy TYPU 1 osobistych 
pomp insulinowych wymaga zmian miejsca 
podawania insuliny z czym wiąże się wymiana 
zestawów infuzyjnych 

winno być: 

wymaga WYMIANY ZESTAWÓW INFUZYJNYCH ORAZ 
zmian miejsca podawania insuliny 

W podrozdziale alternatywna technologia medyczna 
- winno być dodane: Pomiar glikemii w liczbie ponad 
12 razy na dobę; chociaż nadal nie jest to 
jednoznaczna alternatywa, gdyż pomiar na 
glukometrze jest jedynie oznaczeniem glikemii 
punktowym i nie pokazuje trendów ani ciągłego 
zapisu glikemii wraz z ich dynamiką zmian i 
odpowiednimi alarmami związanymi z zagrożeniem 
hipo lub hiperglikemii. 

 
 

 

strona 13.  
Tabela 6 

Liczba zrealizowanych świadczeń: 

szacowanie liczby zrealizowanych świadczeń na 
podstawie liczby wydanych pomp czyli 
zrealizowanych świadczeń dotyczących leczenia z 
zastosowaniem pompy insulinowej SOK została 
niewłaściwie przyjęta 

1. Świadczenie jest przyznawane nie częściej niż co 4 
lata, a wiec do szacowania należałoby wziąć co 
najmniej 4 lata przyznanych pomp. Jednakże nadal ta 
liczba jest obarczona sporym błędem, gdyż jest to 
okres minimalny. Ponadto pompa winna być już 
zepsuta, aby pacjent mógł otrzymać kolejną. 

2. Wielu pacjentów nadal kupuje z własnych środków 
pompy  o wyższych standardach leczenia niż 
oferowane w przetargach 

Podsumowanie: 

Właściwsze do oszacowania liczby użytkowników 
pomp byłoby określenie liczby osób otrzymujących 
refundację na osprzęt do pompy (zestawy infuzyjne)- 
refundacją osprzętu są objęci wszyscy pacjenci 
leczeni przy pomocy osobistej pompy insulinowej. 

http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/raporty/2018/uwagi/010/01_2018.05.22_Jarosz-Chobot_PTD_pediatr_uwagi.pdf


strona 21. 
Projekt 
taryfy, punkt 
3.2 

analiza danych: 

Kolejne porady: BRAK UWZGLĘDNIENIA pracy lekarza  
czyli zawsze interpretacji odczytów zarówno pamięci 
CGM jak i pompy oraz wprowadzania odpowiednich 
zmian - odpowiednie uaktualnienie programowanych 
ustawień; w przypadku dzieci i młodzieży. I ich stałego 
procesu wzrostowego oraz dojrzewania  - zmiany w 
funkcjach oprogramowania pompy i CGM są 
wykonywane praktycznie przy każdej wizycie - czyli 
nowe ustawienia w systemie CGM w skoordynowaniu 
nowych ustawień w pompie insulinowej. 

Zmiany w oprogramowaniu - czyli zalecenia lekarskie 
wprowadza na zlecenie lekarza pielęgniarka- 
edukator. 

punkt 3.3 Projekt taryfy 

1.Wycena wizyty jest tylko oszacowana na lecznictwie 
szpitalnym, gdzie koszty osobowe są najniższe. 

2. W wycenie wizyty nie ujęto najczęstszych 
przypadków, gdzie pacjent leczony za pomocą pompy 
i CGM, a więc wymagający zmiany ustawień zawsze 
razem i pompy i CGM. Stad koszt tej wizyty musi 
obejmować zarówno zmianę ustawień w obu tych 
poprogramowaniach -czyli musi być łączny. Dziś to 
około 100 PLN dla wizyty pompowej czyli należałoby 
przyjąć koszt minimum150 PLN 

W tym punkcie przyjęto BŁEDNE ZAŁOZENIA 
WYNIKAJACE Z BRAKU PODSTAWOWEJ WIEDZY O 
DZIALANIU O URZADZENIU JAKIM JEST POMPA 
INSULINOWA ZINTEGROWANA Z ODBIORNIKIEM 
CGM. 

Osobista pompa insulinowa, która jest zintegrowana 
z CGM to jedno urządzenie które zawiera urządzenie 
podajnika insuliny jak i urządzenie odbiornika -czyli 
odczytu - obrazu glikemii. 

Nie można ich oddzielić ani  kupić osobno odbiornika 
i pompy-są to urządzenia scalone! 

Są to pompy Medtronic MiniMed 722 i VEO (754) oraz 
640G.  Ponadto pompy VEO to pompy już ze sztywną 
hipoblokadą w przypadku hipoglikemii tj. pompa 
zatrzymuje podaż insuliny na sztywno na dwie 
godziny przy informacji z sensora o niskiej glikemii. 
Najlepsza opcja terapeutyczna dla pacjentów z 
cukrzyca typu 1 to pompy 640G czyli pompa z funkcją 
zatrzymania podaży insuliny już w przewidywaniu 
hipoglikemii (nie już przy wystąpieniu hipoglikemii) i 
wznowieniu podaży insuliny przy wzroście glikemii. 
Technologie te wymagają zaprogramowania funkcji i 
ich stałego uaktualniania przez zespół 
diabetologiczny. 

 Jest oczywistym faktem ze dla pacjentów z 
nieświadomością hipoglikemii przede wszystkim 
pompy z AUTOMATYCZNYM (CZYLI BEZ UDZIAŁU 



PACJENTA) zatrzymaniem podaży insuliny 
(najkorzystniej w funkcji predykcji) są najlepszą i 
najbezpieczniejszą opcją terapeutyczną. 

Tym samym są najbardziej zaawansowane 
technologicznie i ich koszt (tak tez wskazany przez 
Agencje) jest najwyższy.  

W konsekwencji jest niezrozumiały projekt obniżenia 
kosztów pompy w świadczeniu SOK, które obejmuje 
zarówno jej zakup jak i wielu elementów związanych 
z wprowadzeniem do terapii (zaprogramowanie, 
edukacja, hot-line pompowy etc), pompy insulinowej 
która musi zawierać w jednym urządzeniu dwa 
elementy i do tego winna być coraz doskonalsza 
technologicznie, chyba ze pacjentom mamy oferować 
rozwiązania nowej technologii elektronicznej sprzed 
15 lat!  

Podsumowując w pełni BŁEDNE JEST STWIERDZENIE 
AGENCJI o podwójnym finansowaniu odbiorników do 
CGM jeśli odbiornik jest umiejscowiony w pompie -
czyli jest zintegrowany/scalony z pompą (jest jednym 
urządzeniem). 

Zupełnie innym rozwiązaniem jest zakup pompy 
insulinowej prostej bez funkcji CGM a wiec nie 
scalonej z odbiornikiem.  Koszt tej pompy, bez 
wbudowanego odbiornika, jest niższy, ale nadal to 
świadczenie SOK obejmuje zarówno zakup pompy jak 
i wprowadzenie jej do bezpiecznej, intensywnej 
terapii (zaprogramowanie, edukacja, stały dostęp do 
kontaktu medycznego etc).  

Do takiej "prostszego modelu" pompy jeśli pacjent 
dokłada system CGM musi dodatkowo zaopatrzyć się 
w odbiornik (zakup odbiornika) który jest albo 
osobnym urządzeniem albo w niektórych 
rozwiązanych - smartfonem. Należy zaznaczyć, ze dla 
dziecka jest to zakup także smartfonu jako 
odbiornika, gdyż ten odbiornik musi mieć przy sobie! 
a wiec jest to dodatkowe urządzenie jakie musi nosić 
poza pompa ze sobą oddzielnie ( np. w plecaku, 
kieszeni etc). 

Oczywiście w tym przypadku nie ma możliwości 
funkcji automatycznego zatrzymania wlewu insuliny 
rzez pompę, gdyż są to dwa oddzielne urządzenia nie 
współpracujące ze sobą.  

Natomiast ich wspólna interpretacja (CGM i pompy) 
zapisów pozwala na odpowiednie zmiany lekarskie w 
ich oprogramowaniu w czasie wizyty lekarskiej czyli 
koszt wizyty pompa oraz CGM winien być na 
poziomie 150 PLN. 

 Wnioski: 

Opinia wymaga istotnych zmian dotyczących ceny 
świadczeń obejmujących terapie pompową SOK i 
wizyty „CGM” gdyż błędnie zrozumiano i tym samym 



nie ujęto prawidłowo współpracujących elementów 
technicznych związanych z CGM w terapii pompowej. 

Odnosząc się do zakupu pompy insulinowej 
najkorzystniejsza opcją dla pacjentów byłaby 
możliwość zakupu pompy przez pacjenta z ryczałtową 
kwotą refundacji i możliwością dopłaty - czyli 
możliwość wyboru rodzaju pompy przez pacjenta - 
szczególnie przy tak szybko zmieniającym się rynku 
najnowszych technologii w diabetologii 
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 Wycena taryfy jest wykonana na błędnych 
przesłankach. Świadczenie dotyczy bowiem 
pacjentów już leczonych osobistą pompą insulinową, 
która jest jednocześnie odbiornikiem. 

1. W wycenie wizyty nie ujęto, że pacjent leczony za 
pomoca pompy i CGM, a więc wymagający zmiany 
ustawień zawsze pompy i CGM.  

Stąd koszt tej wizyty musi obejmowaś zmianę 
ustawień w obu tych oprogramowaniach — czyli musi 
być łączny. Należałoby przyjąć zatem koszt wizyty na 
150–200 PLN. 

2. Wycena taryfy błędnie uznaje, że pompa 
insulinowa i CGM to dwa oddzielne urządzenia, a są 
to urządzenia współpracujące ze sobą! 

Osobista pompa insulinowa zintegrowana z CGM to 
jedno urządzenie, ktore zawiera urzadzenie podajnika 
insuliny, jak i odbiornika, czyli odczytu obrazu gikemii. 

Dla pacjentów z nieświadomością hipoglikemii przede 
wszystkim osobista pompa insulinowa z 
automatycznym (czyli bez udziału pacjenta) 
zatrzymaniem podaży insuliny są najlepszą i 
najbezpieczniejszą opcją terapeutyczną. 

Tym samym są najbardziej zaawansowane 
technologicznie i ich koszt (tak wskazany przez 
Agencję) jest najwyższy. Obniżenie wyceny pompy o 
1 500 zł. spowoduje zatem, że pacjent nie będzie miał 
możliwości otrzymania pompy z predykcją 
zatrzymania podaży insuliny w przypadku 
hipoglikemii, której pacjent nie odczuwa! Tym samym 
nie będzie mógł korzystać z refundowanego systemu 
CGM. 

W konsekwencji jest to zatem niezrozumiały i nie do 
przyjęcia projekt obniżenia kosztów zakupu pompy w 
świadczeniu, które obejmuje zakup pompy 
sprzężonej z CGM. 

 
 

 

http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/raporty/2018/uwagi/010/02_2018.05.22_Walczak_uwagi.pdf


Wniosek: 

Stwierdzenie agencji o podwójnym finansowaniu 
odbiorników do CGM jeśli odbiornik jest 
umiejscowiony w pompie — czyli jest 
zintegrowany/scalony z osobistą pompą insulinową 
jest zatem błędne. 

Dlatego koszt wizyty oceniającej efekty 
terapeutyczne CGM powinien wynosić minimum 
100–150 zł. 

Opinia wymaga także istotnych zmian dotyczących 
ceny świadczeń obejmujących terapię pompową SOK 
i wizytę dotyczącą CGM, gdyż błędnie zrozumiano i 
tym samym nie ujęto elementów związanych z CGM 
w terapii pompowej. 

Zakup pompy insulinowej: najkorzystniejszą opcją 
dla pacjentów byłaby możliwość zakupu pompy 
przez pacjenta lub jego rodzinę z ryczałtową kwotą 
refundacji i możliwością dopłaty — czyli 
wprowadzenia indywidualnej możliwości wyboru 
rodzaju pompy, szczególnie przy tak szybko 
zmieniającym się rynku najnowszych technologii w 
diabetologii. 

 


