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Szczecin, dnia 18.07.2013 r. 

 

 

Pan 

Bartosz Arłukowicz 
Minister Zdrowia 
 
 

Szanowny Panie Ministrze! 

 
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięsni z siedzibą w Szczecinie zwraca się z uprzejmą 

prośbą o ponowne przeanalizowanie oraz o interwencję w sprawie niektórych zapisów 

projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lipca 2013r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej, znacząco uderzających w  naszych Podopiecznych – osoby dotknięte 

schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.  

 

Osoby dotknięte chorobami mięśni to grupa ludzi o zróżnicowanym stopniu 

niepełnosprawności ruchowej, od tych, po których na pierwszy rzut oka trudno dostrzec 

chorobę, do osób potrzebujących całodobowej opieki specjalistycznej. Pomimo trwających od 

wielu lat intensywnych badań na całym Świecie, niestety do dnia dzisiejszego nie odnaleziono 

skutecznej metody leczenia którejkolwiek z chorób zaliczanych do bardzo zróżnicowanej 

grupy chorób  nerwowo-mięśniowych. Przez to większość z naszych Podopiecznych to osoby 

zamknięte w czterech ścianach, mające niewiele możliwości do uczestniczenia w życiu 

społecznym. Pomimo tego, że osoby dotknięte schorzeniami nerwowo-mięśniowymi są 

prawdziwymi niepełnosprawnymi wśród niepełnosprawnych ruchowo to ich umysł pracuje na 

dużo wyższym poziomie, niż u przeciętnego „zdrowego” człowieka. Wysoki iloraz 

inteligencji pozwala tym osobom odnosić ogromne sukcesy lecz jednak do tego, jest im 

potrzebna pomoc reszty społeczeństwa, aby mogli w ogóle rozpocząć się realizować zarówno 

w Świecie nauki, jak i w pracy zawodowej, czy po prostu w życiu społecznym. Najlepszym 

przykładem osoby zmagającej się z chorobą nerwowo-mięśniową jest Stephen Hawking – 

brytyjski astrofizyk i kosmolog, którego teorie, badania oraz odkrycia, uczyniły 

międzynarodową sławą.    

 

Po dokładnym przeanalizowaniu projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 

opieki długoterminowej wraz z lekarzami-specjalistami oraz ich pacjentami, wspólnie 

uważamy, że niektóre zapisy projektu dyskryminujące osoby dotknięte chorobami rzadkimi, 

w tym schorzeniami nerwowo-mięśniowymi i są nie do przyjęcia. Ich wprowadzenie nie tylko 

negatywnie wpłynęłoby na komfort życia rzeczonych pacjentów, ale przede wszystkim 

mogłoby skrócić ich życie. Przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia dokument mający 

wejść do polskiego porządku prawnego wydaje się całkowicie pomijać osoby ze schorzeniami 

nerwowo-mięśniowymi, z których spora część na co dzień korzysta z domowej wentylacji 

mechanicznej, dzięki której nie tylko pacjenci mogą uczyć się, pracować, a co za tym idzie 

uczestniczyć w normalnym życiu społecznym, ale przede wszystkim stanowczo taka opieka 

wydłuża ich życie.  
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Głównymi problemami naszych Podopiecznych, które projekt niniejszego Rozporządzenia 

zdaje się nie dostrzegać jest m.in.: upośledzenie odruchu kaszlu, hipowentylacja, zaburzenia 

rozwoju płuc i klatki piersiowej, narastające infekcje.  

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, w części I1 w 

pkt. 4 załącznika nr 4 rozdziela wentylację mechaniczną realizowaną przez zespół 

długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych właśnie 

w ten sposób na wentylację mechaniczną inwazyjną oraz nieinwazyjną. Idąc dalej 

zróżnicowano także częstość wizyt personelu medycznego u pacjentów wentylowanych tymi 

dwiema metodami. Dla świadczeniobiorców wentylowanych metodą inwazyjną częstość 

wizyt została niezmieniona, natomiast wymagania dotyczące wizyt personelu udzielającego 

świadczenia w zakresie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej zmniejszono oraz dodatkowo 

zrezygnowano z wymogu udzielenia świadczeń przez fizjoterapeutę. Taki zapis pozbawia 

pacjentów ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi zmagającymi się z zaburzeniami 

odksztuszania wydzieliny, wentylowanych metodą nieinwazyjną, pomocy 

rehabilitanta/fizjoterapeuty, który jak dotąd wspomagał swymi działaniami odkrztuszanie, a 

także prowadził działania w celu utrzymania właściwego mechanizmu i toru oddychania oraz 

znacząco poprawiał jakość życia pacjentów z niedowładami i przykurczami mięśni. 

Zmniejszenie liczby wizyt lekarza pogorszy nadzór nad prowadzoną terapią, która wcale nie 

należy do najłatwiejszych. Ograniczenie, o którym mowa w projekcie Rozporządzenia jest 

niekorzystne, a nawet wręcz szkodliwe dla naszych Podopiecznych, dla których korzystanie z 

ambulatoryjnej, niestałej pomocy fizjoterapeuty będzie znacznie utrudnione. 

 

Uwagi również zasługuje § 7 pkt. 4 – Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych, o 

których mowa w § 6 pkt. 1 są: 

 

1/ ukończenie i dokumentowanie leczenia przyczynowego.  

 

W schorzeniach nerwowo-mięśniowych nie ma czegoś takiego jak leczenie przyczynowe. W 

obecnej chwili projekt Rozporządzenia wygląda tak, jakby Ministerstwo Zdrowia nakazywało 

lekarzom specjalnie czekać na powikłania będące konsekwencją postępu choroby. 

 

2/ wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych, uzasadniających rozpoznanie i 

potwierdzających niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja 

mechaniczna; 

 

Czy celowo pominęli Państwo wymienionych w § 7 pkt. 1 pacjentów wentylowanych 

okresowo?  

 

Kolejną bulwersującą nasze środowisko kwestią jest § 8 , który mówi: 

 

§ 8 – Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 6 pkt. 1 są udzielane na podstawie 

skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się: 

 

1) kartę informacyjną leczenia szpitalnego; 

2) wyniki badań świadczeniobiorcy; 

3) kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza 

specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, zatrudnionego w oddziale szpitalnym, 

w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy. 
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Powyższy paragraf powoduje, że opieką domową zostaną objęci tylko pacjenci, którzy 

zakończyli leczenie na oddziale intensywnej terapii. Wyklucza on wsparcie pacjentów, którzy 

byli leczeni w innego typu oddziałach, spełniających zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 

kryteria prowadzenia wentylacji domowej. Co ciekawe w obecnej chwili te oddziały zajmują 

się wentylacją domową naszych Podopiecznych pomimo tego, że nie ma w nich 

zatrudnionych anestezjologów. Dodatkowo pragnę przypomnieć, że dla oddziałów 

intensywnej terapii nie przewidziano procedury, kwalifikacji i wdrożenia do nieinwazyjnej 

wentylacji mechanicznej w warunkach domowych. Skutkiem postępowania zgodnego z 

projektem Rozporządzenia będącego przedmiotem naszej interwencji, będzie wzrost liczby 

pacjentów wentylowanych metodą inwazyjną przez tracheotomię, czyli dosłownie 

okaleczanie pacjentów narażonych na większą liczbę powikłań i stanowcze pogorszenie się 

ich jakości życia, niż w przypadku stosowania wentylacji nieinwazyjnej.  

 

My, jako Zarząd Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, a także osoby dotknięte 

schorzeniami nerwowo-mięśniowymi i ich rodzice, nie możemy zgodzić się na wprowadzenie 

projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej za względu na 

brak w nim odpowiednich paragrafów, które pozwolą pacjentom zmagającym się każdego 

dnia z chorobami mięśni na normalne funkcjonowanie. Przedstawione przez Ministerstwo 

Zdrowia rozwiązania już po raz kolejny cofną naszą krajową medycynę i przede wszystkim 

opiekę medyczną do lat, w których tracheotomia, czyli ordynarne, niebezpieczne i obniżające 

komfort życia dziurawienie szyi było sporym osiągnięciem nauki. W dzisiejszych czasach 

nieinwazyjna wentylacja jest już w cywilizowanym Świecie standardem, który pozwala 

osobom ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi normalnie funkcjonować, uczyć się, 

pracować, zakładać rodziny i płacić podatki. Pominięcie naszej grupy uważamy za 

dyskryminację, która bez wysłuchania naszych opinii oraz próśb, co do zmian w projekcie 

Rozporządzenia będzie dla nas jednoznaczna ze skróceniem przez polski Rząd życia naszych 

Podopiecznych, dzieci, żon, mężów, braci, sióstr, przyjaciół – osób dotkniętych schorzeniami 

nerwowo-mięśniowymi.  

 
 

 
W imieniu Zarządu Fundacji  

 

 

Beata Karlińska 

 
Prezes Zarządu 


