
Popularne, limitowane

ZwróciliÊmy si´ do kilkuset domów 
opieki spo∏ecznej z proÊbà o wype∏nienie

krótkiej ankiety, która pozwoli∏a 
uzmys∏owiç nam czy dotychczasowa 
liczba najpopularniejszych Êrodków 

w postaci pieluch 
i pieluchomajtek sprzyja utrzymaniu 

w∏aÊciwej higieny 
u osób cierpiàcych 

na dolegliwoÊç NTM. 

Ankieta sk∏ada∏a si´ z czterech pytaƒ.

W pierwszym pytaliÊmy czy w danej placówce
przebywajà pacjenci, u których wyst´puje
problem NTM. Twierdzàco na to pytanie odpo-

wiedzia∏o a  ̋ 95 procent z 328 domów opieki

spo∏ecznej. Jedynie 17 udzieli∏o negatywnej od-

powiedzi na to pytanie. W Domu Opieki Spo-

∏ecznej w Warszawie dowiedzieliÊmy si  ́ na

przyk∏ad, ˝e nie ma takich pacjentów, poniewa˝

do tej pory si  ́nie pojawili. W innych oÊrodkach

problem NTM nie nale˝y do obcych; wi´kszoÊç

pacjentów boryka si  ́z tà dolegliwoÊcià.

Dost´p dla ka˝dego

Drugi punkt ankiety dotyczy∏ przydatnoÊci

pieluch anatomicznych i pieluchomajtek. Pytali-

Êmy, czy wszystkie osoby z problemem NTM
powinny mieç dost´p do wspomnianych pro-
duktów wch∏aniajàcych. Absolutna wi´kszoÊç

domów (95 procent) odpowiedzia∏a pozytyw-

nie. Ale, jak widaç, zdarzy∏y si  ́tak˝e - negatyw-

ne. 15 z ankietowanych placówek udzieli∏a od-

mownej odpowiedzi. Po skontaktowaniu si´

z jednà z gdaƒskich placówek okaza∏o si ,́ ̋ e pa-

cjenci korzystajà równie  ̋z innych sposobów le-

czenie NTM np. Êrodków farmakologicznych,

skutecznych jedynie w przypadku nie trzymania

moczu z parciem. Nie znaczy to, ˝e nie stosujà

oni Êrodków wch∏aniajàcych, ale poprzez swà

odpowiedê zwrócili uwag ,́ ˝e tak˝e inne pro-

dukty sà równie wa˝ne. W pozosta∏ych placów-

kach pieluchy okaza∏y si  ́podstawowym Êrod-

kiem pomocy. „Pieluchy? OczywiÊcie ˝e nasi

pacjenci korzystajà z nich. Nie wyobra˝am sobie

jak byÊmy bez nich funkcjonowali. Zmiana ca∏ej

poÊcieli, ubraƒ, nie mówiàc ju  ̋ o materacu to

by∏oby nie do ogarni´cia. Nie wspominajàc ju˝

o komforcie psychicznym naszych pacjentów,”

mówi jedna z pracownic wroc∏awskiego Domu

Opieki Spo∏ecznej. W innej, sosnowieckiej pla-

cówce specjalizujàcej si  ́w opiece nad chorymi

trwale unieruchomionymi powiedziano nam:

„Pieluchy to jedyny Êrodek utrzymujàcy higien .́

Nasi chorzy nie wymagajà hospitalizacji ale naj-

cz´Êciej nie mo˝na si  ́z nimi porozumieç. Pielu-

cha to jedyne rozwiàzanie.”

Ile produktów na dob´?

Kolejne pytanie brzmia∏o: „Ile produktów
wch∏aniajàcych na dob  ́ zapewni Paƒstwa
pacjentowi utrzymanie higieny osobistej?”
Domy opieki spo∏ecznej mia∏y do wyboru szeÊç

odpowiedzi : 0; 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 8 i wi´cej.

Najwi´cej odpowiedzi uzyska∏ limit 3-4 produk-

tów (53 procent). Wariant 5-6 pieluch zyska∏

zwolenników w 32 procent domów. “Dwie pie-

luchy na dob  ́ i trzecia na noc, o zwi´kszonej

ch∏onnoÊci, to minimum. OczywiÊcie zdarzajà

si  ́ przypadki gdy potrzeba i dwa razy tyle” ,

twierdzi pracownik lubelskiego domu opieki. 

Dlaczego nie 100 procent?

Ostatnie, czwarte pytanie zwróci∏o uwag  ́ na

koszt pieluch. ProsiliÊmy o odpowiedê na pytanie,

czy „obecny 70 procentowy udzia∏ bud˝etu
paƒstwa w refundacji materia∏ów wch∏aniajà-
cych jest Pani/Pana zdaniem wystarczajàcy?”

Przypomnijmy ˝e jedynie osoby chore na no-

wotwór mogà liczyç na bezp∏atne pieluchy ana-

tomiczne, w pozosta∏ych przypadkach NTM

trzeba za nie zap∏aciç 30% wartoÊci. Blisko trzy

czwarte ankietowanych placówek (77 procent)

odpowiedzia∏o negatywnie. - „Refundacja za 60

sztuk pieluchomajtek to oko∏o 90 z∏otych zaÊ dla

pieluch anatomicznych to - 70 z∏. Przy limicie 60

pieluch miesi´cznie, czy te  ̋inaczej dwóch pie-

luch dziennie, udzia∏ refundacji jest za ma∏y.

Trzeba przecie  ̋ dokupowaç produkty za 100

procent ich wartoÊci. Tymczasem problem ten

dotyka w wi´kszoÊci ludzi starszych, których

skromne emerytury nie sà stanie pokryç kosztów

Êrodków higienicznych. Ministerstwo powinno

zwi´kszyç limity. O ile? „Przynajmniej do 4 pie-

luch na dob´” - uwa˝a pracownik placówki

w Stargardzie Gdaƒskim.

Z kolei w olsztyƒskim oÊrodku opieki spo∏ecz-

nej, który odpowiedzia∏ twierdzàco na to pytanie,

tak motywowano swojà opini´: „Zastosowanie

pieluch to jedynie Êrodek zaradczy. Uwa˝am ˝e

nie wszyscy pacjenci sà na nie skazani. Cz´Êç

z nich mo˝e poprzez leki lub inne Êrodki prze-

zwyci´˝yç ten problem. Wprowadzenie 100%

rekompensaty na pieluchy, mog∏oby spowodo-

waç, ˝e inne Êrodki zaradcze zosta∏yby pozba-

wione refundacji. Jednak uwa˝am, ̋ e dotychcza-

sowy limit 2 pieluch dziennie to stanowczo za

ma∏o i raczej optowa∏abym za zwi´kszeniem

liczby refundowanych Êrodków ch∏onàcych”.

Wi´ksza refundacja

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, i̋  pro-

ponujà oni zwí kszenie dop∏aty z bud˝etu paƒ-

stwa do dotychczasowej kwoty refundacji oraz

zwí kszenie limitu pieluch do minimum 90 sztuk

miesí cznie. Obecny limit jest zdecydowanie nie-

wystarczajàcy dla utrzymania codziennej higieny.
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