
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 11 stycznia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwrócił się do mnie o pomoc pan M. N., ojciec dziecka chorego na artogrypozę AMC, czyli wrodzoną 

sztywność stawów. Głównym problemem w sprawie jest opór NFZ w zakresie pokrycia kosztów leczenia 

dziewczynki D. N. urodzonej w 2014 r. z rzadką i trudną chorobą, z którą to państwo N. zostali sami zaraz 

po narodzinach dziecka. 

Szukali oni pomocy w wielu placówkach w Polsce i u specjalistów. Pomocy tej nie otrzymali lub była 

ona dalece niewystarczająca. Zadziwiający jest fakt, że NFZ nie zastosował wobec tej rodziny absolutnie 

żadnego mechanizmu wsparcia, nie udzielił wskazówek ani wytycznych co do znalezienia odpowiedniej 

opieki nad tak chorym dzieckiem. 

Rodzice podjęli próby leczenia dziecka na własną rękę w szpitalu w Otwocku. Dokonano nieudanej 

operacji kolana, bez jasno podstawionej diagnozy, co było niedopuszczalne w przypadku dziecka z tak 

poważną chorobą. Ponieważ forma leczenia okazała się absolutnie nieskuteczna i bez żadnego rokowania na 

przyszłość, rodzice zmuszeni zostali szukać pomocy za granicą. 

Z uwagi na koszty leczenia niemożliwe do udźwignięcia dla przeciętnej polskiej rodziny rodzice podjęli 

się przeprowadzenia społecznego projektu, w który zaangażowało się wielu ludzi. Dzięki nim i wsparciu 

fundacji leczenie stało się realne. Wybitni specjaliści jednoznacznie zdiagnozowali chorobę i zastosowali 

fenomenalne metody leczenia, dzięki którym mała D. chodzi. W ich opinii leczenie D. powinno być 

bezwzględnie kontynuowane przez doświadczony zespół w odpowiednim ośrodku, który specjalizuje się  

w leczeniu AMC i w którym dziecko otrzyma kompleksową pomoc operacyjną i rehabilitacyjną (metodą 

Vojty, jak wynika z doświadczenia zagranicznych ośrodków). 

Na chwilę obecną jest wiele rozbieżności co do dalszego niezbędnego leczenia dziecka poza granicami 

Polski. NFZ proponuje zaskakujące i absurdalne rozwiązania, które są nie do przyjęcia i zagrażają zdrowiu 

dziecka. Z uwagi na konieczność pilnego leczenia, bulwersujące są długoterminowe decyzje NFZ co do 

kwestii pokrycia kosztów oraz miejsca leczenia. Nie dość, że NFZ nie zastosował żadnych procedur po 

narodzeniu dziecka, to dodatkowo usiłuje potraktować je jako obiekt doświadczeń, chcąc umieścić je w innej 

placówce niż wynika to z opinii uznanych światowych specjalistów. 

Uważam, że dziecko ma absolutne prawo do leczenia w placówkach zagranicznych, tak jak inni pacjenci 

cierpiący na artogrypozę i korzystający z tego „przywileju”, a koszty leczenia powinny być pokryte przez 

NZF. Niedopuszczalne jest, aby dobro małego dziecka było stawiane na szali z interesem (finansowym) 

jakiejkolwiek instytucji, a w szczególności takiej, której celem jest ochrona zdrowia. 

W związku z powyższym proszę o interwencję w przedmiotowej sprawie. 

Z poważaniem 

Robert Mamątow 

 


