MEDIALEK, czyli przegląd mediów OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU

Ministerstwo Zdrowia wściekłe na lekarzy: Przepisujcie tańsze leki
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Smutny los tej rodziny z Dąbrowy Górniczej poruszył urzędników z Ministerstwa Zdrowia. Resort
przedstawił nam wyliczenia, z których wynika, że Maria (73 l.) i Andrzej (63 l.) Adamczykowie
przepłacają za leki wyłącznie dlatego, że nie korzystają z tańszych zamienników. Otrzymaliśmy od
ministerstwa listę medykamentów, o które małżeństwo powinno prosić w aptece. Dzięki temu
zamiast blisko 600 zł miesięczne wydatki Adamczyków na leki spadłyby do 95 zł!
Nikt dotąd tym schorowanym ludziom nie powiedział, że mają prawo zażądać od lekarza, by
przepisywał im tanie leki, czyli takie, które są w całości lub w dużej części refundowane. W żadnej
aptece nie słyszą, że mogą wybrać coś tańszego. Wciąż wciska się im drogie lekarstwa, przez które
ledwo wiążą koniec z końcem.
Resort Bartosza Arłukowicza (42 l.) pokazał nam listę substancji czynnych, które są w lekach
Adamczyków. Substancje te są składnikami produktów leczniczych o różnych nazwach handlowych.
Jedne marki są droższe, inne tańsze. Oczywiście Adamczykom wciska się te droższe. A przecież
zamiast tramalu w płynie mogą kupować ten sam lek w tabletkach. Podobnie jest z milukante, lekiem
przeciwastmatycznym, który mogliby zamienić np. singular.
CENY LEKÓW PAŃSTWA ADAMCZYKÓW I ICH TAŃSZE ZAMIENNIKI
Tramal w płynie 150 zł Tramadol (np. Tramadol 100 mg) 21,60 zł
Ketonal Duo 24 zł Ketoprofen (np. Ketonal) 14,20 zł
A po-Naproxen 23 zł Naproxenum (np. Traproxen) 8 zł
Metoprolol 13 zł Metoprololum (np. Metocard) 4,63 zł
Milukante 70 zł Montelukastum (np. Singular) 7,95 zł
Euthyrox 16 zł Levotyroxinum (np. Letrox) 7,11 zł
Metformax 850 5 zł Metforminum (np. Formatic) 4,08 zł
Humulin R 105 zł tańsza insulina 5,97 zł
Acard 7 zł Kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna) 4,52 zł
Prostamol Uno 52 zł lek (np. na Prostalong przerost prostaty Complex) z refundacją 3,20 zł
Drogie paski
do glukometru 85 zł tanie paski do glukometru 21,76 zł
RAZEM 571 zł RAZEM 95,02 zł
*Resort zdrowia podpowiada, by pytać o substancje czynne. My podajemy w nawiasach przykładowe
leki

