
ZMIANY W REFUNDACJI
SYSTEMÓW 

MONITOROWANIA GLIKEMII
od 01.01.2023



Sensory do systemu  
ciągłego monitorowania glikemii  
w czasie rzeczywistym (P.135 i P.135A)

CO SIĘ ZMIENIA OD STYCZNIA 2023? 
 ▶ rozszerzenia refundacji dla osób, które ukończyły 26 lat,
 ▶ zwiększenie limitów finansowania,
 ▶ ograniczenie ilości pasków do oznaczania glukozy we krwi  

na miesiąc w zależności od stosowanego systemu CGM  
(50 szt. dla sensorów wymiennych co 10 dni i 100 szt.  
dla sensorów wymiennych co 6 lub 7 dni).

Kto kwalif ikuje się do skorzystania  
z refundacji? 

 ▶ Pacjenci, z cukrzycą typu 1 lub 3, którzy  
nie ukończyli 26. roku, są leczeni przy pomocy  
pompy insulinowej z nieświadomością hipoglikemii.

 ▶ Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia  
z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej  
insulinoterapii - min. 3 wstrzyknięcia insuliny na dobę.

CT1
CT3 <26 r. ż.

CT1
CT3 >26 r. ż.

Wiek  
pacjenta

Nazwa  
produktu

Cena  
produktu

Wysokość 
odpłatności

Cena produktu  
po refundacji*

Ilość sensorów  
przysługujących  
pacjentowi  na

miesiąc 6 miesięcy

<26 r. ż. 
Dexcom G6 250,00 zł 30%

75,00 zł
do 3 szt. 18 szt.

>26 r. ż 131,00 zł

<26 r. ż. Medtronic  
Guardian 3 145,00 zł 30%

43,50 zł
do 5 szt. 26 szt.

>26 r. ż 62,61 zł

<26 r. ż. Medtronic  
Guardian 4 160,00 zł 30%

58,50 zł
do 5 szt. 26 szt.

>26 r. ż 77,62 zł

<26 r. ż. Medtronic  
Guardian 4 
Smart

160,00 zł 30%
58,50 zł

do 5 szt. 26 szt.
>26 r. ż 77,62 zł

<26 r. ż. Medtronic  
Enlite 145,00 zł 30%

43,50 zł
do 5 szt. 30 szt.

>26 r. ż 73,60 zł

* Ceny ujęte w tabeli są wyliczone dla całkowitej puli sensorów przysługujących pacjentowi na 6 miesięcy.



Sensory (P.135B)

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym  
wymagający wymiany raz na 180 dni

WAŻNE! Korzystając z systemu Eversense możesz wykupić  
na receptę maksymalnie 200 szt. pasków w ciągu 6 miesięcy. 

Kto kwalif ikuje się do skorzystania  
z refundacji? 

 ▶ Pacjenci, z cukrzycą typu 1 lub 3, pomiędzy  
18. a 26. rokiem życia, którzy są leczeni przy  
pomocy pompy insulinowej z nieświadomością  
hipoglikemii.

 ▶ Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą  
typu 1 albo 3 wymagający intensywnej  
insulinoterapii - min. 3 wstrzyknięcia insuliny na dobę.

CT1
CT3

18-26 
r. ż

CT1
CT3 >26 r. ż.

Wiek  
pacjenta

Nazwa  
produktu

Cena  
produktu

Wysokość 
odpłatności

Cena produktu  
po refundacji

Ilość sensorów 
przysługujących 
pacjentowi na  
6 miesięcy

18-26 r. ż. 
Eversense 5 000,00 zł 30%

1 850,00 zł
1 szt.

>26 r. ż 2 858,00 zł



Transmitery/nadajniki (P.136 i P.136A)

Transmitery/nadajniki do systemu ciągłego monitorowania glikemii  
w czasie rzeczywistym.

CO SIĘ ZMIENIA OD STYCZNIA 2023? 
 ▶ podzielono transmitery na roczne i trzymiesięczne,
 ▶ obniżenie limitu finansowania na transmitery roczne.

Kto kwalif ikuje się do skorzystania  
z refundacji? 

 ▶ Wszystkie osoby z cukrzycą typu 1 i 3 wymagające intensywnej  
insulinoterapii - min. 3 wstrzyknięcia insuliny na dobę.

CT1
CT3

Nazwa  
produktu

Cena  
produktu

Wysokość 
odpłatności

Cena produktu  
po refundacji

Ilość sensorów 
przysługujących  
pacjentowi na rok

Dexcom G6 350,00 zł 30% 105,00 zł 4 szt. (1 szt.  
w  kwartale)

Medtronic Guardian 3 
MMT-7811 970,00 zł 30% 291,00 zł 1 szt.

Medtronic Guardian 3 
MMT-7911 970,00 zł 30% 291,00 zł 1 szt.

Medtronic Guardian 4 
MMT-7841 970,00 zł 30% 291,00 zł 1 szt.

Medtronic Minilink 
MMT-7703 970,00 zł 30% 291,00 zł 1 szt.

Medtronic Guardian 
Link 4 Smart MMT-
7841Q

970,00 zł 30% 291,00 zł 1 szt.

Eversense 2000,00 zł 30% 1 321,00 zł 1 szt.



Sensory (P.137) 

Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM).

CO SIĘ ZMIENIA OD STYCZNIA 2023? 
 ▶ obniżenie odpłatności z 30% na 20%, dla osób między  

4. a 18. rokiem życia,
 ▶ wprowadzenie refundacji na FGM dla osób powyżej 18. roku życia, 

które wymagają intensywnej insulinoterapii,
 ▶ dopasowanie ilości sensorów do realnego zapotrzebowania  

(dla osób pomiędzy 4. a 18. rokiem życia o 1 sensor więcej  
w stosunku do poprzedniego limitu),

 ▶ odpłatność 30% dla kobiet w ciąży wymagających insulinoterapii,
 ▶ odpłatność 30% dla dorosłych z cukrzycą typu 1 albo 3 albo  

z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym  
stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku,  
wymagający insulinoterapii.

Kto kwalif ikuje się do skorzystania  
z refundacji? 

 ▶ Pacjenci w wieku od 4 do 18 lat; kobiety w okresie ciąży 
i połogu z cukrzycą wymagające insulinoterapii oraz osoby 
niedowidzące ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 
dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami 
cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający 
insulinoterapii; hiperinsulinizm wrodzony.

 ▶ Dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami  
cukrzycy wymagający intensywnej insulinoterapii -  
min. 3 wstrzyknięcia insuliny na dobę.

CT1
CT2
CT3

4-18 
 r. ż.

CT1
CT2
CT3

Wiek  
pacjenta

Nazwa  
produktu

Cena  
produktu

Wysokość 
odpłatności

Cena produktu  
po refundacji

Ilość sensorów  
przysługujących  

pacjentowi na 

miesiąc 6 miesięcy

4-18 r. ż. FreeStyle 
Libre 2 255,00 zł

20% 51,00 zł
do 3 szt. 13 szt.

>18 r. ż 30% 76,50 zł


