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Dziecka (Dz. U. z Ż0l7 l'. poz.9Ż2) zwracam się o podjęcie możliwie pilnie wszelkich

dostępnych Panu Ministrowi działan na rzecz poprawy sýuacji dzieci cierpiących na

Epidermolysis bullosa (EB) - Pęcheľzowe oddzielanie się naskóľka.

Zniany wprowadzone oblyieszczeniem Minisĺra Zdroluia z dnia 27 czerwca 20l9 r.

w sprcĺwie wykanl ľefundoluanych lekllw, środków spożyvczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego orűz wyrobóu, ľnedycznych na 1 lipca 20]9 r. spowodowĄ, że doszło do

kolejnego już w ostatnich latach wzrostu dopłaty świadczeniobiorcy do opatrunków

finansowanych we wskazaniu Epidermolysi,s bullosa (EB)' oznaczato, ze kolejny raz w ciągu

ostatnich lat znacznie wzľosną koszý pielęgnacji mĄch pacjentów z tą chorobą. Jak

alaľmują rodzice dzieci cierpiących na EB, ,,Za tę 'samq liczbę i rodzaj opatrunków je's:cze w

sýcznitt 20]5 ľ. tľzeba było zapłacić 372 zł, obecnie płacim1l 1011 zł miesięcznie, aod l
lipca będzienly placić 6 ]I1 zł. opatrunki to tylko część pielęgnacji. Niezbędne sq ľównież

bandaze, gazy, igły, płyny do dezynfekcji, sól.fizjologiczna, litry nĺaści oraz dermokosmeýki,

odzywki żywieniowe, wiĺaminy, suplementv dietv płaĺne yv I00%. Miesięczny koszĺ pielęgnacji

chorego na EB od I lipca będzie rzędu 8 ĺ1,s. zł."1

Z wykazu wyrobów medycznych refundowanych. stanowiącego załącznik do ww.

obwieszczenia wynika, Że od l lipca bľ. we wskazaniu: Epidermolysis bullosa refundowane

są 174 róŻne wyroby medyczne' wśród nich ok. 16 oÁ bezpłatnie, 40 oÁ za dopłatą od 0.0l zł

do l,97 zł.2 NajdroŻszymi opatrunkami nadal pozostają: Mepilex Transfer opatľunek jałowy,

lhttps://citizeneo.org/plisignit/l7l6l3lview?Íbclid=Iu'AR3KXoroXzÍoErJFFxrvshUXsUYTB8B-9dXuFoaxOGmlattGNOto
YIXneVSY
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roznrowr,?Íbclid:I\Ą'ARlp39Feopnp7C-vbwpbRqMeSnk9k XDo_nxto4oDiPPAC-kLYP2oJFVbvMU\
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l5x20 cm2 (opatrunek pierwotny z pianki poliuľetanowej' przenoszący wysięk do opatrunku

wtóľnego), dla którego od l lipca Ż0l9 r. dopłata świadczeniobiorcy wynosi 16,87 zł

(w poprzednim obwieszczeniu3 dopłata ta wynosiła l3'38 zł) oľaz Allevyn Sacrum (opatľunek

specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolicę krzyŻową o rozmiarze ŻŻcm xŻŻcn, 484

cm'Ż) dla którego obecne obwieszczenie ustala dopłatę świadczeniodawcy w wysokości l7,80

zł (dopłata w poľównaniu do poprzedniego obwieszczeniaa _ bez zmian).

Należy zauwaŻyć,, Że wzrastające dopłaý do refundowanych opatrunków dla chorych

na EB oraz zapęwnienie im kompleksowej opieki zdľowotnej byĘ przedmiotem wystąpień

Rzecznika Pľaw Dziecka do Ministra Zdrowia w 20l 7 r.5 W odpowiedzi6 poinformowano, Że

ówczesny wzľost dopłaý świadczeniobiorcy do opatrunków stosowanych w EB

spowodowany był zmianą podstawy limitu finansowania dwóch grup limitowych (220.3

opatrułlki regtiltq'qce poziom wilgotności rany z dodatkami oraz 220.6 opaĺrunki regulujqce

u,ilgotności rany). Ponadto wskazano wówczas' Że w związku ze wzrostem dopłat do

opatľunków finansowanych we wskazaniu Epidermolysis bullosa, jaki miał miejsce

od l sĘcznia Ż0l7 r., w Ministeľstwie Zdrowia zorganizowane zostaĘ spotkania

zprzedstawicielami fiľmy, która odpowiada za opatrunki Mepilex oraz m.in.

z przedstawicielami oľganizacji pozarządowych zvĺiązanych zww. rozpoznaniem

i przedstawicielami środowiska medycznego. Podczas spotkania Ministra z przedstawicielami

organizacji pozarządovĺych i pľzedstawicielami środowiska medycznego omawiane były

kľótkoi długofalowe rozwiązania doĘczące kwestii zmian dopłat pacjenta do opatrunków

stosowanych u pacjentów z EB. Resort zdrowia zapewnił wtedy, że jest w stĄm kontakcie

zprzedstawicielami organizacji reprezentujących pacjenÍów oraz eksper1ami zdziedziny

dermatologii' którzy zadeklarowali merytoľyczne wsparcie w celu rozwiązania kwestii zmian

dopłat do ww. opatrunków.

obecnie, w przytaczanym w mediach7 stanowisku resortu zdľowia wskazuje się,

że ,,Ewentualne obłliżenie dopłat pacjenta do opatrunkóu, refułldowanych 1| y|v). wsknzaniu

] obrvieszczenie Ministra Zdľolvia z dnia 30 kwietnia 2019 r. rv spra'ĺvie ĺrykazu refundoĺ'anych lekóĺv. środkórĺ'
spoż1'rvczyclr specjalnego plzeznaczenia Ąwieniowego oľaz wyľobów medycznych na l maja 20 l9 r'
] obrr'ieszczenie Ministľa Zdľowía z dnia 30 kwietnia Ż0l9 r. w spľarvíe rłykazu ret'undou'anych leków, śľodkórł'
spoŹr'rvczyclr specjalnego przeznaczenia Ęvwieniowego oraz wyrobów medycznyclr na l maja 20 l9 r.
5 Zss.42Ż.| .20l 7.EK i ZSS.42Ż.5.Ż0l',7 'EK
6 PLA.4604.7Ż'20l 7. l . ls0
7 https://rłrłw'.polsatneĺł,s.pllĺviadomosc/20 l 9-06_28/8-t'vs-zl-za-specjalne-opatrunki-gdzie-sa-ci-co-nrorł'ia-ze-kobiet1'_maja-
rodzic-choľe-dzieci/
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bybby możĺiwe na przykłcld popľzez obniżenie urzędol.vej ceny zbyĺu * v,nioskoclcnvca

(producent) ma możliwość skłtldunia wnioskóv, o obniżenie tu"zędolvych cen zbytzl produkĺolu

objętych reJundclcjq. obniżenie urzędolłej ceny zbytu powoduje zmniej,szenie różnicy między

cenq cletalicznq a limiĺem -finclnsowania, więc lv kolejnym wykazie produktóv refundoluanych

mĺlże zmnie.jszyć dopłaĺę pacjenta".8 Drugim ľozwiązaniem jest zniana podstawy limitu

finansowania.

Zdaję sobie Sprawę z ograniczeń w podejmowaniu niektórych działań Ministľa

Zdrowia związanych zksztahowaniem wysokości dopłat świadczeniobiorcy do wyľobów

medycznych - wynikających z pľzepisów ustawy z dnia 12 maja 20ll ľ. o ľefundacji leków'

środków spoŻywczych specjalnego przęZnaczenia Żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(tj. Dz. U. z Ż019 r. poz.784 z pőŹn. zm.), w tym zasad okreśIonych w ľamach trybu

podejmowania decyzji w spľawie refundacji leków, śľodków spożywczyclr specjalnego

przeznaczenia żywieniowego iwyrobów medycznych. Niemniej uważam, że obecna sytuacja

dzieci cierpiących na EB i ich rodziców wymaga pilnego podjęcia przez resort zdrowia

kompleksowej analizy problemaýcznych zagadnien związanych z diagnosýką i leczeniem

ww. choroby - w tym takŻe w zakľesie dostępu do refundowanego leczenia. - tak, by

dopľowadzić do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez i tak jUŻ skrajnie obciążone w tym

zakresie ľodziny'

Wobec powyższego proszę o przekazanie stanowiska Pana Ministra w przedstawionej

sprawie i przekazanie infoľmacji o działaniach (podjętych i planowanych) resortu zdrowia na

rzecz dzleci cierpiących na EB.
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