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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Zwracamy się do prezesa Rady Ministrów z prośbą o udzielenie informacji, jakimi ważnymi względami 
społecznymi kierowano się, zmieniając zasady refundowania przez NFZ osobom niepełnosprawnym zakupu 

niezbędnych pieluchomajtek. 

W dniu 10 lutego 2014 r. zostało złożone pismo samotnej niepełnosprawnej mieszkanki Kielc, która poru-

sza się na wózku inwalidzkim. Ze względu na swoją trudną sytuację finansową i fakt, że od trzydziestu lat nie 
może samodzielnie funkcjonować, nie stać jej na zakupienie we własnym zakresie wystarczającej liczby pie-

luchomajtek. Przez kilka godzin w ciągu dnia pani ta korzysta z pomocy opiekunki podczas załatwiania po-

trzeb fizjologicznych, ale nocą zostaje zupełnie sama. Dotychczasowy bezpłatny limit pieluchomajtek pozwa-
lał jej w miarę normalnie funkcjonować. Z przedstawionych informacji wynika, że lekarz odmówił jej wypi-

sania zlecenia na owe pampersy, uzasadniając odmowę tym, że przy jej schorzeniu nie należą się już bezpłat-

ne pieluchomajtki. 
Niepełnosprawna kobieta od czterdziestu lat choruje na reumatoidalne zapalenie stawów i przeszła zabieg 

usunięcia jednej nerki (w zaleceniach po tym zabiegu zapisano, że ma spożywać jak najwięcej płynów). Jak 

ta wymagająca pomocy innych osób pani ma funkcjonować w nowej dla siebie rzeczywistości, skoro nie stać 

jej na samodzielny zakup pieluchomajtek, a przez większą część doby pozostaje zupełnie sama? 
Z uzyskanych informacji wynika, że przedstawiony przez nas przypadek nie jest odosobniony. Oszczęd-

ności poczynione przez NFZ na tej niezwykle wrażliwej grupie pacjentów są, naszym zdaniem, zupełnie nie-

uzasadnione i krzywdzące. Uprzejmie proszę o pilne działanie w celu wyjaśnienia sprawy i przywrócenia 
zasad umożliwiających pomoc dla tych najsłabszych obywateli. 
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