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Wobec wielu sygna∏ów dotyczàcych zbyt

niskiego limitu refundowanych Êrodków

wch∏aniajàcych postanowiliÊmy zorien-

towaç si´ jak sobie radzà z tym problemem jednost-

ki, które muszà stosowaç pieluchy czy wk∏ady uro-

logiczne. PostanowiliÊmy zaczàç od hospicjów. Wy-

konaliÊmy kilka telefonów. Oto co us∏yszeliÊmy.

Problem nietrzymania moczu wÊród pacjentów

hospicjów, jak mo˝na si´ domyÊlaç, jest powszech-

ny. W zale˝noÊci od stanu pacjentów NTM ma nie

mniej ni˝ 50%, ale najcz´Êciej mi´dzy 90-100% pod-

opiecznych tych oÊrodków. Jest to nie tylko bezpo-

Êrednim wynikiem choroby, ale tak˝e wieku pacjen-

tów (zazwyczaj powy˝ej 60 lat, kiedy cz´stoÊç wy-

st´powania nietrzymania moczu jest wi´ksza), jak

równie˝ stosowanych leków np. odwadniajàcych.

Praktycznie wi´kszoÊç chorych musi korzystaç z pie-

luch. Czasami mo˝na pacjentowi za∏o˝yç cewnik, je-

˝eli pozwala na to jego stan, np. nie ma powi´kszo-

nego gruczo∏u krokowego. Cewnik mo˝na za∏o˝yç

chorym le˝àcym, ale z drugiej strony b´dàc w ci´˝-

kim stanie mogà oni we Ênie czy b´dàc nieprzytom-

ni wyrwaç sobie cewnik i spowodowaç dodatkowy

uraz. Cewnik to równie˝ zwi´kszone ryzyko zaka˝e-

nia bakteryjnego. Natomiast cz´sto, nawet je˝eli pa-

cjent ma za∏o˝ony cewnik, zak∏ada si´ pieluch´ jako

zabezpieczenie dodatkowe, aby np. poÊciel nie zmo-

k∏a gdy pacjent niechcàcy wyrwie sobie cewnik. Sto-

sowanie pieluchy jest konieczne równie˝ kiedy cho-

ry ma biegunk´, co zdarza si´ doÊç cz´sto. Procent

chorych, którzy mogà samodzielnie wychodziç do

toalety lub korzystaç z kaczki jest bardzo niewielki.

Sà zbyt schorowani. Tak wi´c wygodniej i bezpiecz-

niej dla pacjenta jest je˝eli korzysta on z pieluch.

Ile pieluch potrzebujà pacjenci w hospicjach? Po-

dejÊcie personelu do cz´stotliwoÊci zmiany pieluch

jest ró˝ne - niestety cz´sto podyktowane mo˝liwo-

Êciami zaopatrzenia. Idealnie jest jeÊli zmienia si´ je

co 3-4 godziny nawet jeÊli nie sà zamoczone ze

wzgl´du na inne wydzieliny czy zapocenie skóry (co

prowadzi do maceracji i sk∏onnoÊci do odparzeƒ

oraz odle˝yn). Trzeba pami´taç, ˝e w pielusze skóra

nie oddycha, poniewa˝ praktycznie nie przepuszcza

ona powietrza. Ale s∏yszeliÊmy te˝ opinie, ̋ e pacjen-

towi wystarczà 2 pieluchy na dob´, co oznacza, ˝e

w jednej pielusze chory jest ponad dziesi´ç godzin. 

Stàd ju˝ tylko prosty rachunek potwierdzony

przez praktyk´ - nawet w najbardziej oszcz´dnej wer-

sji u˝ywania pieluch, przydzia∏owe refundowane

dwie pieluchy na dob´ tylko w nielicznych przypad-

kach sà wystarczajàce. Najcz´Êciej pacjenci zu˝ywa-

jà od 4 do 6 pieluch na dob´, chocia˝ sà i przypadki

kiedy potrzeba ich 10.

Sytuacja z zaopatrzeniem w Êrodki wch∏aniajàce,

a tym samym sytuacja samych chorych i ich rodzin

bezpoÊrednio zale˝y od statusu hospicjum. Ju  ̋przy

wydrukowaniu listy oÊrodków z internetu widaç, ˝e

wiele z nich (co wynika z samej nazwy) zwiàzane jest

ze stowarzyszeniem lub fundacjà. I tam przewa˝nie

jakoÊ sobie radzà z zaopatrzeniem w Êrodki wch∏ania-

jàce - pr´˝noÊç stowarzyszenia i hojnoÊç sponsorów

sà w stanie zapewniç chorym konieczne Êrodki. Jed-

noczeÊnie rodziny zapewniajà Êrodki wch∏aniajàce

korzystajàc z przys∏ugujàcej im refundacji. 

Gorsza jest sytuacja pacjenta w hospicjum domo-

wym. Z jednej strony pacjent zapewne lepiej si´ czu-

je pozostajàc w domu, przy bliskich, z drugiej stro-

ny, polegaç mo˝e ju˝ tylko na Êrodkach refundowa-

nych, które sà niewystarczajàce. Same hospicja do-

mowe starajà si´ wspomóc chorych, jeÊli rodzina

zmar∏ego pacjenta przeka˝e niewykorzystane pielu-

chy albo zawià˝e si´ stowarzyszenie starajàce si´

o Êrodki dla chorych. Ale obcià˝enie pozostaje

przede wszystkim na rodzinie chorego. A przecie˝

najbli˝si sà z chorym przez ca∏à histori´ choroby

i zazwyczaj ich Êrodki sà ju˝ bardzo mocno ograni-

czone. Dokupywanie dodatkowych pieluch jest dla

nich ogromnym ci´˝arem, a potrzebny jest przecie˝

tak˝e inny sprz´t jak specjalne materace przeciwo-

dle˝ynowe, leki itp.

OczywiÊcie nie wszyscy chorzy majà NTM

w wyniku choroby nowotworowej, czasami jest to

spowodowane wiekiem czy te˝ wyst´puje na innym

tle. To jest bardzo wa˝ne, poniewa˝ przypomnijmy,

˝e w Polsce do refundacji Êrodków wch∏aniajàcych

kwalifikujà si´ tylko osoby, które majà nietrzymanie

moczu w wyniku choroby nowotworowej lub dole-

gliwoÊç ta towarzyszy upoÊledzeniu umys∏owemu,

zespo∏owi ot´piennemu, post´pujàcej chorobie uk∏a-

du moczowego z p´cherzem neurogennym lub wa-

dom rozwojowym. 

Obserwujàc jednak zmagania rodzin, wyczerpa-

nych i wystarczajàco udr´czonych stanem swoich

bliskich, lekarze opieki domowej posuwajà si´ do

nieuczciwoÊci wzgl´dem paƒstwa i uczciwoÊci wo-

bec w∏asnego sumienia - „podciàgajà“ nienowotwo-

rowe przypadki nietrzymania moczu pod przyczyny

nowotworowe, aby rodziny mog∏y uzyskaç refunda-

cj´ choç na cz´Êç potrzebnych Êrodków wch∏aniajà-

cych. I tak przecie˝ co najmniej drugie tyle muszà

dokupiç pe∏nop∏atnie.

Z naszych wywiadów wynika, ˝e w najtrudniej-

szej sytuacji sà pacjenci, którzy trafiajà do szpitala.

Poniewa˝ szpital przejmuje ca∏kowite leczenie

i piel´gnacj´ pacjenta, pacjentowi nie przys∏uguje

ju˝ refundacja na Êrodki wch∏aniajàce, które ma za-

pewniç szpital. Niestety, zdarza si´, ˝e Êrodki finan-

sowe szpitala na jednego pacjenta sà tak niedu˝e, ˝e

wobec koniecznoÊci zakupu leków i op∏acenia per-

sonelu na wystarczajàcà iloÊç Êrodków wch∏aniajà-

cych ju˝ nie wystarczy. Kwota na jednego pacjenta

tzw. osobodzieƒ w jednym ze szpitali wynosi przy-

k∏adowo 120 z∏otych, w tym sà wszystkie koszty

utrzymania szpitala, pacjenta, jak równie˝ leków

i op∏acenia personelu. W zwiàzku z tym, je˝eli ro-

dzina nie chce, aby chory le˝a∏ w mokrej pielusze

ca∏y dzieƒ, musi sama zaopatrywaç go w Êrodki

wch∏aniajàce - zakupywane oczywiÊcie pe∏nop∏at-

nie. W kilku szpitalach, z którymi si´ kontaktowali-

Êmy, personel potwierdzi∏, ˝e Êrodki wch∏aniajàce

zapewniajà rodziny chorych. I tu cz´Êciej ni˝ w ho-

spicjach stacjonarnych czy domowych zdarza si´

wyst´powanie odle˝yn. Piel´gniarka z hospicjum

domowego w pó∏nocno - wschodniej Polsce poda∏a

to wr´cz jako regu∏´: je˝eli pacjent wychodzi ze

szpitala, nawet po dwu-trzy tygodniowym pobycie

przewa˝nie ma odle˝yny. Sama zajmowa∏a si´ pa-

cjentem, który z hospicjum domowego trafi∏ do

szpitala, a po trzech tygodniach wróci∏ z ogromnà

odle˝ynà przy odbycie. Nie chcemy z tego robiç za-

sady, ale coÊ w tym musi byç. W jednym z hospi-

cjów powiedziano nam, ˝e Êrodki przyznawane

przez NFZ wystarczà na pokrycie oko∏o 50-60%

kosztów. DomyÊlamy si´, ˝e reszt´ muszà dop∏aciç

rodziny, chyba ˝e przy hospicjach powstajà stowa-

rzyszenia, aby pomóc chorym.

Za przyk∏ad jak refundacja spe∏nia swojà rol´

niech pos∏u˝y historia, która poda∏a nam pani pracu-

jàca w hospicjum domowym. To przypadek m∏odej

40-letniej kobiety umierajàcej na raka z urostomià

i stomià jelitowà, której refundowane worki wystar-

czy∏y zaledwie na pó∏ miesiàca. I ta umierajàca ko-

bieta ˝y∏a w dodatkowym stresie, bo nie wiedzia∏a

co b´dzie kiedy jej si´ te worki skoƒczà. Za∏o˝enie

ich nie jest proste, worek trudno jest przykleiç, wi´c

za ka˝dym razem dodatkowe zdenerwowanie, ˝eby

si´ nie zmarnowa∏, bo i tak ma ich za ma∏o.

Zastanawiamy si´, kiedy i co musi si´ staç, aby

podejÊcie do problemu zaopatrzenia w Êrodki

wch∏aniajàce zmieni∏o si´. Kryteria przyznawania

refundacji sà wyjàtkowo niekorzystne dla pacjen-

tów - pieluchy nie sà wypisywane na nietrzymanie

moczu, co sprawia, ̋ e osoby np. z wysi∏kowym nie-

trzymaniem moczu w ogóle nie otrzymujà refunda-

cji. A przecie˝ jest to najcz´Êciej wyst´pujàcy typ

NTM. Natomiast chorzy, którym refundacja si´ na-

le˝y (np. z chorobami nowotworowymi) i tak otrzy-

mujà ich za ma∏o w stosunku do potrzeb. W obliczu

strasznej choroby, zarówno pacjenci jak i ich rodzi-

ny muszà dodatkowo martwiç si´ o rzeczy tak pod-

stawowe.

Dla kogo jest wi´c ta refundacja? Komu ma po-

móc i kogo ma usatysfakcjonowaç? Tych pacjen-

tów, których sytuacj´ opisaliÊmy, na pewno nie.
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Czy limit pieluch wystarcza? 
- doÊwiadczenia hospicjów
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