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W Polsce limit dla jednego
pacjenta wynosi do 60 sztuk
miesi´cznie, czyli 2 pieluchy
dziennie, co jest liczbà nie-
wystarczajàcà. Wed∏ug stan-
dardów mi´dzynarodowych
chory powinien mieç do dys-
pozycji ze wzgl´dów higienicz-
nych przynajmniej 2 pieluchy
na dzieƒ i jednà o zwi´kszo-
nej ch∏onnoÊci na noc, czyli
90 sztuk miesi´cznie.

Tak oceniajà zapotrzebowanie pa-
cjentów cztery stowarzyszenia: Interna-
tional Continence Society, Continence
Promotion Committee, Association for
Continence Advisors, Inco Forum.

Najbardziej znane sà u nas dwa ty-

py wyrobów: pieluchomajtki jak dla
dzieci, od strony zewn´trznej pokryte
plastikiem, z „rzepami“ do zapinania
z boku oraz pieluchy anatomiczne,
przypominajàce powi´kszone podpa-
ski dla kobiet. Pieluchy dla doros∏ych,
podobnie jak dzieci´ce, sprzedawane
sà w kilku rozmiarach, zale˝nie od
wagi cia∏a. W aptekach mo˝na te˝
znaleêç - ju˝ nie obj´te refundacjà -
niedu˝e wk∏adki dla kobiet o mniej
nasilonych dolegliwoÊciach i specjal-
ne trójkàtne ma∏e pieluchy dla m´˝-
czyzn.

Poszukiwanie oszcz´dnoÊci bud˝e-
towych mo˝e spowodowaç tenden-
cj´ do ci´cia wydatków na pieluchy.
Tymczasem w innych krajach wy-
chodzi si´ z za∏o˝enia, ˝e dost´p do
materia∏ów absorpcyjnych nie po-
winien byç ograniczany, poniewa˝
chronià one pacjentów przed nast´p-
nymi schorzeniami i umo˝liwiajà im
w miar´ normalne funkcjonowanie.

W Czechach lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej przepisuje odpowied-

nie Êrodki pomocnicze choremu cier-
piàcemu na nietrzymanie moczu.
Wszystkie Êrodki absorbcyjne obj´te sà
systemem refundacji, a wi´c pomoc
obejmuje pacjentów o ró˝nym nasileniu
dolegliwoÊci. System refundacji
umo˝liwia pacjentowi zakup produktów
o okreÊlonej wartoÊci: za limit warto-
Êciowy chory mo˝e otrzymaç oko∏o 80
bezp∏atnych pieluchomajtek miesi´cz-
nie.

Na S∏owacji lekarz pierwszego kon-

taktu przepisuje Êrodki pomocnicze.
Istnieje jeden system refundacji w ca-
∏ym kraju. Pacjent nic nie dop∏aca do
produktów refundowanych, przys∏u-
guje mu do 60 pieluch miesi´cznie
w cenie od stanowiàcej ekwiwalent od
2,6 do 4,9 z∏ za sztuk´, albo do 150

sztuk innych produktów.
Na W´grzech wszystkie produkty re-

fundowane sà w liczbie do 120 sztuk,
przy czym pacjent p∏aci za nie 15 proc.
ceny. Najubo˝si otrzymujà je za darmo. 

W Holandii pacjent otrzymuje bez-
p∏atnie 5 sztuk wybranych produktów
dziennie. Lekarz jest odpowiedzialny
za diagnoz´ schorzenia i dobranie
grupy produktów najlepszej dla pa-

cjenta. Za dobór produktu o w∏aÊci-
wych rozmiarach i ch∏onnoÊci odpo-
wiada personel apteki.

W Szwecji chory otrzymuje bezp∏at-
nie potrzebne produkty, bez ˝adnych
ograniczeƒ iloÊciowych. Piel´giarki
Êrodowiskowe odpowiedzialne sà za
dobór odpowiednich Êrodków absorb-
cyjnych. Szwedzi obliczyli w 1995 ro-
ku, ˝e opieka nad pacjentem z NTM
kosztuje w domu 15 dolarów dziennie,
a w szpitalu a˝ 980 dolarów dziennie.

W Wiekiej Brytanii funkcjonuje

stabilny system NHS (National He-
alth Service), w którym poszczególne
wydzia∏y opieki zdrowotnej w urz´-
dach lokalnych ewidencjonujà prze-
bywajàce w domu osoby z nietrzyma-
niem moczu lub stolca. Do systemu
komputerowego wprowadzane sà in-
formacje lekarza o tym, ˝e danemu
pacjentowi potrzebne sà Êrodki po-
mocnicze. Do pacjenta zostaje rów-
nie˝ przypisana specjalna pielegniar-
ka Êrodowiskowa, która jest odpowie-
dzialna za ocen´ skali jego dolegliwo-
Êci. Opiekuje si´ ona chorym i szkoli
go w oszcz´dnym korzystaniu z mate-
ria∏ów absorbcyjnych. Taki system
umo˝liwia zbieranie informacji
o przepisanych i wykorzystanych pro-
duktach pomocniczych. Dane te prze-
sy∏ane sà do dostawcy, który zapew-
nia dostaw´ tych produktów pacjento-
wi do domu. W tym systemie nie wy-
korzystuje si´ aptek.
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