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Świadczenie dla pacjentów z EB 

 

Od 2 sierpnia 2019 r. na podstawie zarządzenie Prezesa NFZ Nr 102/2019/DSOZ 

funkcjonuje odrębne świadczenia mające na celu zaopatrzenie pacjentów chorujących 

na Epidermolysis bullosa.  

Przestawiamy zebrane stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 

realizacji tego świadczenia dla pacjentów. Stanowiska zostały pozyskane w trakcie 

wymiany korespondencji, której celem było ujednolicenie postępowania względem 

pacjentów i rozliczania ww. świadczenia. Dlatego też korespondencja została 

rozesłana do wszystkich oddziałów wojewódzkich Funduszu. 

Zaopatrzenie pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem pęcherzowego oddzielania 

się naskórka odbywa się w ramach podpisanych umów na realizację świadczeń w 

zakresach hospitalizacji na oddziale: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, 

chirurgii ogólnej dla dzieci, dermatologii, dermatologii dla dzieci.  

Pacjent ma prawo do decydowania o wyborze podmiotu medycznego, u którego 

zrealizuje przysługujące mu świadczenie. W każdym momencie może go też 

zmienić. Podstawą jest to, aby wybrany przez niego podmiot miał podpisaną z 

Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację przedmiotowego zakresu 

świadczeń 

Świadczenie to jest bezlimitowe1, w związku z tym umożliwiono na wniosek 

świadczeniodawcy, cokwartalne zwiększanie kwoty zobowiązaniu w umowie o 

udzielanie świadczeń do kwoty zgodnej z wartością zrealizowanych świadczeń. 

Pacjenci w wybranej przez siebie placówce mogą otrzymywać bezpłatnie 

wszystkie produkty potrzebne do leczenia oraz funkcjonowania na co dzień1. 

Szpital zapewnia bezpłatne opatrunki, odżywki i inne niezbędne materiały. 

Produkt rozliczeniowy. 5.52.01.0001536 opisany jako Okresowa kontrola z 

zaopatrzeniem w niezbędne produkty z załącznika 1b możliwy jest do rozliczenia 

każdorazowo po udzieleniu świadczenia1. Jest on rozliczany na podstawie umowy 

w rodzaju leczenie szpitalne, a przedmiotowe świadczenia udzielane są w trybie 

ambulatoryjnym.  
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Centrala Funduszu stoi na stanowisku, że jeżeli z zasad postępowania medycznego 

wynika konieczność udzielania częstszych wizyt, brak jest uzasadnienia dla 

kwestionowania tak sprawozdanego świadczenia1.  

Świadczenie obejmuje: wizytę, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w niezbędne 

produkty okres maksymalnie do 6 miesięcy- w ciągu 14 dni od wizyty. 

Załącznik 17 b każdorazowo określa ilość wyrobów medycznych / produktów 

leczniczych / żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Zapotrzebowanie 

powinno odnosić się do realnych potrzeb pacjenta wynikających z zasad 

zaplanowanego postępowania medycznego. Zapotrzebowanie powinno być 

podane w ujęciu miesięcznym. Należy zaznaczyć, że to na lekarzu realizującym 

świadczenie, ciąży obowiązek weryfikacji zlecenia (załącznik nr 17b do zarządzenia), 

z zachowaniem dbałości o faktyczne potrzeby pacjenta 

Pacjent w ramach świadczenia może otrzymać wszystkie produkty określone w 

załączniku 1b do zarządzenia Nr 184/DSOZ/2019 Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i 

realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia 

wysokospecjalistyczne (z późn. zm.).  

W opinii Centrali Funduszu lekarz specjalista udzielający świadczeń pacjentom z 

pęcherzowym oddzielaniem naskórka wypisuje w karcie wszystkie niezbędne 

produkty, kierując się wiedzą medyczną oraz aktualnymi wskazaniami przy 

zachowaniu dbałości o rzeczywiste potrzeby pacjenta. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć to, iż produkt rozliczeniowy: 5.53.01.0001650 

(Produkty stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (lub podejrzenia 

tej choroby kodowanego rozpoznaniem ICD-IO: (28 1.9) obejmuje2: 

- ewentualne koszty transportu do miejsca pobytu stałego lub czasowego na terenie 

RP wskazanego przez świadczeniobiorcę, 

- wyroby medyczne stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka 

wymienione w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych 
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- wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, produkty lecznicze 

stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka wymienione w załączniki 

17 a do zarządzenia. 

Jednocześnie poza szpitalem pacjent na podstawie recepty może skorzystać, na 

zasadach ogólnych, z refundacji i otrzymać refundowane produkty lecznicze, wyroby 

medyczne i śsspż1. 

Zaopatrzenie ze szpitala odbiera osobiście pacjent czy też osoba upoważniona / 

pełnomocnik oraz osoba sprawującą opiekę nad pacjentem.  

Zgodnie z przyjętą polityką, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca, aby w obecnym czasie korzystać 

z elektronicznej formy przesyłania dokumentów2, a oryginał zlecenia dostarczyć 

do realizującego je świadczeniodawcy po zakończeniu stanu zagrożenia 

epidemicznego. Jest to zbieżne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 

r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego (Dz.U. poz. 433), zgodnie z którym w okresie od 14 marca 2020 r.  do 

odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, 

poradni) oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście 

oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. 

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 niezbędne jest 

podejmowanie przez kierujących podmiotami leczniczymi działań, które pozwolą na 

zapewnienie maksymalnego, możliwego do uzyskania bezpieczeństwa 

pacjentów i personelu medycznego2. Jednocześnie trzeba kierować się dobrem 

pacjentów, aby nie odebrać im szans na leczenie bądź nie dopuścić do 

pogorszenia stanu ich zdrowia poprzez zaprzestanie kontynuacji terapii czy 

poprzez jej niepodejmowanie. Dlatego też zaleca się skorzystanie z dostępnej opcji 

dostarczenia pacjentom, w ramach zaopatrzenia, produktów do domu i realizację 

zdalną świadczenia. 

 

 

1. Pismo z dnia 13.11.2019 r. 

2. Pismo z dnia 25.04.2020 r. 


