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W odpowiedzi na pismo z dnia 23 stybznia 2017 r. w sprawie sytuacji dzieci ze 

schorzeniem Epidermolysis bullosa (EB), proszę  o przyjęcie poniższych informacji. 

W związku ze wzrostem dopłat do opatrunków stosowanych w Epidermolysis bullosa 

(EB), jaki miał  miejsce od 1 stycznia 2017 r., w Ministerstwie Zdrowia zostały podjęte 

działania mające na celu zmniejszenie dopłat do ww. opatrunków. 

W efekcie rozpatrzenia wniosku firmy MbInlycke Health Care Polska Sp. z o.o. od 

1 marca 2017 r. zostanie obniżona urzędowa cena zbytu piastrów Mepilex EM 17,5x17,5 

cm'. Cena hurtowa za jednostkę  tego opatrunku stanie się  podstawą  limitu w grupie 

limitowej 220.6 Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany. Dopłaty pacjenta obniżą  

się  w przypadku 67 produktów z ww. grupy (od 0,15 zł  do 5,83 zł). 

Oprócz powyższego, firma MÓlnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. przekazała 2000 

opatrunków Mepilex Transfer 15x20cm do Poradni Dermatologii i Wenerologii, 

ul. Koszykowa 82a w Warszawie (odbiorca: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. 

Lindleya 4 w Warszawie). Pomoc w dystrybucji opatrunków wśród pacjentów 

zadeklarowali prof. dr hab. med. Cezary Kowalewski, Stowarzyszenie DEBRA oraz 

Fundacja EB Polska. 

Należy wskazać, że wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację  opatrunków 

w przedmiotowym wskazaniu rośnie—w latach 2014-16 kwota ta wynosiła odpowiednio: 

4,16 mln zł, 5,79 mln zł  i 6,67 mln zł. 
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W 2016 r. udzielono świadczeń  213 pacjentom z rozpoznaniem Q81 - pęcherzowe 

oddzielanie naskórka (z rozszerzeniami) na łączną  kwotę  ok. 338 tys. zł. 

Należy wskazać, że obecnie analizowane są  możliwości wprowadzenia długofalowych 

rozwiązań  kwestii zmian dopłat pacjenta do opatrunków stosowanych u pacjentów z EB. 

Resort współpracuje w tym zakresie m.in. z ekspertami w dziedzinie dermatologii 

i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Oprócz powyższego warto zaznaczyć, że w dniu 29 lutego 2016 r. zarządzeniem 

Ministra Zdrowia został  powołany Zespół  do spraw chorób rzadkich. Podstawowym 

zadaniem zespołu było opracowanie projektu Narodowego planu dla chorób rzadkich. 

Zespół  zakończył  prace z dniem 30 listopada 2016 r. Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia 

opracowywana jest finalna wersja dokumentu. Przyjęcie Planu wymaga aktywności 

międzyresortowej, w związku z czym jego projekt zostanie skierowany do Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Przewidywany termin przyjęcia Planu to połowa 2017 r. 

Narodowy plan dla chorób rzadkich jest dokumentem o charakterze strategicznym, 

wyznaczającym kierunki rozwoju w celu jak najlepszego zaspokojeniu potrzeb pacjentów 

cierpiących na choroby rzadkie. Projekt planu nie jest ograniczony do kilku wybranych 

chorób - dotyczy wszystkich chorób, które spełniają  kryteria chorób rzadkich, czyli m.in. 

Epidermolysis bullosa. 

Z upowaźnienia 
MINISTRA DR VVIA 
ODSEK STANU 

Marek Tombarld icz 
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