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Dotyczy: Wstrzymanie decyzji refundacyjnych na opatrunki Coloplast
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Szanowni Państwo,

www.coloplast.pl

Jest nam przykro poinformować, że wyniku braku akceptacji wniosku o przedłużenie decyzji
o kontynuację refundacji opatrunków:
• Biatain Alginate Ag w rozmiarze 10x10cm
• Biatain Alginate Ag w rozmiarze 15x15cm
• Biatain Ag Non-Adhesive w rozmiarze 10x10cm
od dnia 1 maja do odwołania apteki nie mają możliwości realizacji recept z refundacją na 3 powyższe opatrunki.
Taka decyzja Ministerstwa jest dla nas bardzo zaskakująca i zasmucająca. Nasze produkty wykazują unikatowe wartości medyczne dla pacjenta – pozwalając leczyć go z zachowaniem wysokich standardów medycznych.
Biatain Alginate Ag wykazuje unikalne i potwierdzone w wielu badaniach działanie homeostatyczne i przeciwbakteryjne – takich opatrunków nie ma na rynku wielu.
Biatain Ag ma wyjątkową technologię 3DFit, która wpływa na bardzo wysoką chłonność i skuteczne zatrzymywanie wysięku oraz umożliwia pełne dopasowanie opatrunku do łożyska rany.
Niestety w toku negocjacji, pomimo zaoferowania najniższej ceny na powyższe produkty w Europie, nie udało nam się uzyskać pozytywnej akceptacji Ministerstwa Zdrowia, które zdecydowało o usunięciu produktów z listy refundacyjnej. Powyższe produkty nie będą refundowane ani we
wskazaniu owrzodzeń przewlekłych, ani we wskazaniu EB.
Negatywną decyzję Ministerstwa postrzegamy jako istotne ograniczenie pacjentom swobody
decyzji o podejmowanej terapii oraz limitowanie wyboru produktów leczenia ran.
Aby umożliwić dalsze rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, Coloplast postanowił więc tymczasowo zawiesić postępowanie negocjacyjne.
Zależy nam na utrzymaniu refundacji produktów, który są w systemie od tylu lat dlatego pozostajemy otwarci na propozycje Ministra Zdrowia i na pewno będziemy kontynuować rozmowy.
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Z poważaniem,
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