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powziął infoľmację o pľoblemach w przeprowadzeniu przez

Naľodowy Fundusz Zďrowia (dalej: NFZ) konkuľsów ofeľt mających wyłonić dodatkovvych
świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdľowotnej

w

zakresie programu

lekowego dotyczącego profilaktyki zakażen wirusem RS'

od

1 marca2018 r. pľodukt leczniczy Synagis (paliwizumab) został objęty ľefundacją

w ramach programu lekowego ,,Profilaktyka zakaŻęŕl wirusem RS (ICD-I0 P 07'2, P07.3,
P 27.l)" w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej takŻe dzieci uľodzone
między 28 a 32 tyg. ciąŻy. Zgodnie

w

z

informacją otrzymaną od Konsultanta Kľajowego

- Pani prof. dr hab. Ewy Helwich populacja dzieci
uprawnieniem od skorzystania z pľofilaktyki zakaŻen wiľusem RS
dztedzinie neonatologii

objętych

wzľosła

ok. 3-kľotnie. W zwíązku z tym w celu wykonania immunoprofilaktyki u ww. gľupy dzieci
w okľesie sezonu zakażen wirusem

RS - trwającym od

l

paŹdziernika do 30 kwietnia

-

konieczne jest zwiększenie liczby świadczeniodawców ľealizujących pľogram lekowy
,,Profilaktyka zakaŻen wiľusem RS (ICD-I0 P 07.2, P07.3, P

27

.I)".

Z

danych przekazanych

przez Panią Konsultant wynika, że obecne zasoby to 31 świadczeniodawców zaśpotrzeby są
co najmniej dwukĺotnie większe.

Zgodnie

z

otrzymanymi informacjami Narodowy Fundusz Zdrowia

co

najmniej

od lipca br. informuj e, Że nie posiada środków finansowych na ten cel. Tylko dwa oddziały

wojewódzkie

NFZ są gotowe

rozpocząć, procedurę kontraktowania dodatkowych

świadczeniodawców realizujących ww. program lekowy (są to: Świętokĺzyski oW NFZ oraz
Kuj awsko-Pomoľski

w

związku

oW NFZ).

z

pľoblemem związanym

z

brakiem śľodkówfinansowych NFZ

na uľuchomienie punktów immunizujących w dodatkowych placówkach, Konsultant Kľajowy
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w

dziedzinie neonatologii prowadziła ľozmowy z przedstawicielami kieľownictwa

Ministeľstwa Zdrowia. jednak dotychczas nie udało się znaleźć,rozwiązania zaistniałej
sytuacji.

Sprawa ďotyczy najmłodszych, szczególnie narażonych na zakaŻenie wiľusem RS,
zatem powinna być jak najszybciej rozwiązana. Jak podnosi Pani Adriana

Misiewicz z Biuľa

Koalicji dla Wcześniaka(które także podejmuje działania w spľawie profilaktykí zakaŻen
wirusem RS): ĺľirusRS w okresie jesienno-zimowym jest wszechobecny
urodzonych o czclsie i

l'l

i o ile u dzieci

dorosłych może u,W,ołclć kaszeĺ lub katąr, to dĺcl wcześniaków jest

śmieľteĺniegroźny. Zakclzenicl w)ĺwgląn, Ęm wirusem mogq doprowadzić do niewydolności
oddechowej,

co częSĺo kończy się pobytem w szpitalu

intens1ĺwnęj teľapii - a mówimy

oddechowego

i

i

ratowaniem życicl na oddziaĺe

o dzieciach, które nie majq y, pełni dojrzałego tlkłądtt

układu odpoľnościowego.Znamy przypadki dzieci,

u

których infekcja

wywołana wirusem RS spowodowała niedotlenienie mózgu, co z koĺei skutkuje porclżeniem
dziecięcym mózgowym, padaczkq lekoopornq

i

niedomykaniem się zastawek w komorąch

Seľca. Nawet wcześniaki, któľe nie majq az tak powaznych powikłań, po przebytej infekcji

RSV w starszym wieku częściejchortłjq na infekcje dróg oddechowych' W przyszłościtaka
infekcja moze 4-ĺcrotnie zwiększyć ryzyko ząchoľowania na astmę oslĺrzeĺowq.l

Zgodnie

z

art. |62 ust.

l

ustawy

z

ďnia

27 sierpnia

2OO4

r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środkÓw publicznych (Dz' U ' z 2017 r. poz. 1938) nadzór nad

działalnościąNarodowego Funduszu Zdrowia sprawuje minister właściwydo spraw zdrowia
stosownie do aľt. 10a ust. 1 ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz. U' z2017 r. poz' 92Ż) zwracam się do Pana Ministľa z uprzejmą pľośbąo podjęcie
działan w niniejszej spľawie
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Do wiadomości

Pani prof. dr hab. Ewa Helwich
Intensywnej

Neonatologii i

- Konsultant Krajowy w dziedzinie nęonatologii, Klinika
Terapii Noworodka Instytut Matki i Dziecka,

sekretariat.neonato logii@ im id. med.pl
I

Wiadomośćę-mail z 30.08.20l8 r. do Biura Rzecznika Pľaw Dziecka
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