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Zwtacam się do Pana w związku z informacją o dľastycznym podniesieniu ceny

opatľunku adhezyjnego Mepileks, stosowanego u dzieci choľujących na pęcherzowe

oddzielanie się naskórka.

Problemy dotykające dzieci chorujące na Epiđermolysis Bullosa (EB)

rozpoznałem podczas spotkania z przedstawicielami Stowaľzyszenia Debľa Polska

Kruchy Dotyk. w ubiegłym ľoku potwierdziłem specyficzne potľzeby tych dzieci

po dczas o sobi stej w izytacji specj al isty cznego turnusu rehabilitacyj nego.

Choroba ta naleŻy do grupy pęcheľzowych chorób skóry, uwarunkowanych

genetycznie' Liczba osób dotkniętych schoľzeniem wynosi około 300' a większośó

zpacjentőw to dzięci.

Analizując zgŁaszane problemy chorych dzieci stwierdziłem, Że konieczne jest

uwzględnienie wielu aspektów tej choľoby (dostępność do leczenia, walka z bolem,

funkcjonowanie społeczne dzieci, potrzeba wspaľcia psychologicznego). W związku

z tym zapowiadam, że do tematu EB powľócę niebawem w odrębnym wystąpieniu.

obecnie chciałbym podnieść jeden' |ecz barđzo istotny problem dostępności do

właściwych opatľunków dla chorych na EB. PodwyŻszenie ceny opatrunku adehezyjnego

Mepileks' stosowanego dla ochľony ran pÍzez pacjentów cieľpiących na pęcherzowe

oddzięlanie się naskóľka spowodowało, Że dla wielu z nich opatrunki te będą

niedostępne.
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Dotychczas rodzice chorych dzieci, by zapewnić im mozliwość codziennej zmiany

właściwego dla choľej skóľy opatľunku musieli miesięcznie dopłacać ok. 300 zł. Zmiany

wpľowadzone od 1 stycznia 2017 r' spowodowały. Że zapewnienie właściwych

opatľunków będzie wymagało wydatkowania ptzez ľodziców dziecka Sumy ok. 3000 zł

miesięcznie. Wydatkowanie takiej kwoty dla wielu rodzin będzie nieosiągalne, przez co

zabezpieczeni e zdrowotne dzi ec i znacząco ul egni e po goľszeniu.

Nalezy podkreślić, Że zdaniem specjalistów u pacjentów z EB nie powinny być

stosowane inne, tańsze opatľunki używane w zmianach skórnych. Rany twoľzące się

w przebiegu choroby mogą ulegaó wtórnym zakaŻeniom, a nieodpowiednio

zabezpieczona zmiana chorobowa jest przy kaŻdym dotyku i ľuchu niezwykle bolesna.

Dzieci pozbawione właŚciwego opatrunku niewyobľaŻalnie cieľpią, zatem jedynie

zastosowanie opatrunku adhezyjnego pozw a|a na Znaczne ograniczenie ich bólu.

Mając na względzie dobro dzieci i konieczność zapewnienia im zdľowotnego

bezpieczenstwa, powołując się na upowaznienie Rzecznika Praw Dziecka do

podejmowania działań w inteľesie dzieci określone przepisami art. 3 i art. 11 ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2015 r. poz. 2086

z pőŹn. zm.) zvłracam się do Pana Ministra o pilną i wnikliwą analizę przedstawionego

problemu oľaz podjęcie właściwych działań, celem ochrony dzieci chorych na EB przed

bólem i cierpieniem.
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