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W imieniu więłomilionowej społeca.ościosób starsrych, w tym członków Polskiego Związkw

Enmerytów,

ńencistów i Inwalidów, zwracam się z uprzejmą prośbąo podjęcie działań ustawodawczych, zm7erzająpycn"l
do zapewnienia osobom w wieku 75+ faktyczrrego doĘpu do bezpłatnycir leków. Obecnie dostęp te,n jest
utrudniony, a wtęcz mocno ograniczony przez niażyciowa zapisy ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicmych {".".).

Frzyznanie osoborn w wiekłr 75 i więcej lat uprawnienia dł bezpłatnych leków było wyrazem troski
{Jstawodgwcy o zlkowie i życie najstarszrvcłł obywateli nasz€go kraju i stanowiło dla seniorów znaaząc.ę
wsparcie. Niestety, ustawa przynwvlaŁa prav/o do wystawiania bęzpłamych recept na leki specjalisĘczne
ivyłączrrie lek*rzom potlstawowej opieki zdrowotnej. W prakĘce łznaczńo to konieczność,,wędrówki'"
pąp.ierrla od specjalisty do lekarza rodzinnego, stratę czasu i sił, zrwigkszaflie kolejek w przychodniach FOZ
i obciązenia sfużby zdrorvia. §prawa tabyła wielokrotnie pofĘszarra na róznych forach, jednak przez dfuższy
*zasbez nezutrtatu.
Froblem został (pozornie) rłzwięany nowelizacją ustawy o świadczęniach opieki zdrowotnej, która węszła
w życie tr lipca 2020 roku. Dopu,szcza ona wystawianie recept przez Łekarz1, spec_la,listów, jednalł
po uprzed*iej weryfilłacji do}rnrłnentacji rmedyczrrej pacjenta, za jego Ę*&4, wyrażoną pru,ez
{ntenretowe Komto Facjenta. Fn,obierm w tym, że zmakomita więErszośćosób starsryeh, mpłaszr;za
w późlryeh przedziałach łtiekowycho nie p*siada lłompetencji eyfrorvych, rrie uma dostępu do imternetu
i nie korzysta z korrta pacjerata. Wprowadzony nowelizacją przepis pozclstaje martrły, a problen,ł
swobodnego dostępu ludzi 75+ do bezpłatrtych, guiarantowanych ustawowo leków.jest nadal nieronviązany"
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Obecnie, w związku z iicznymi ograniczeniarni w firnkcjonowaniti sfuźby zdrowia a także zagrożeniami
wywołaliymi pandemią sytuacja starsąycli pacjentów jest jeszcze trud*iejsza, a utruderienia w dostępio
do leków bardziej uciążiiwe. NiesteĘ, doĘchczasowe interwencje w cpisanej łvyżejsprawie, pode.jrrrowane
m.in. przez Rzecznika Fraw Pacjanta, organizacje sęniomtnę, Izbę Gospodarcą Farmacja Polska inn",
nie przrynoszą satysfakcjonujących rezultatów. Dlatego zwrac&m się do Pana Przewa&nicącego z praśbą
o;podjęcie, w ramach kierowanej przez Fana Fosła sejmowej Komisji Zdtowią tęffi}atrr zapewnienia
osoborn 75+ faktycznego tlostępu rio leków, ratrrjącycii ich zdrowie a nierzadico rówrrieź zyłle.
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