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Kto raplaci
nLwczeŚniaki?
go 4oo wcześniak w na Mazowszu
powinno dostać lek, kt ry chroni
przedzapaleniem pluc. NFZ nie chce
jednakza niego zapłaci . Woiewoda
przekonuje więc gminy' by to one
wyłołły pieniądze.
Kilka dni temu opisaliśmybulwersu-
jąęhistorię wczeŚniaka Krrysią kucry
po urodzeniu wałł 660 gram w. Po-
winiendostaćprzeciwciałą kt re chru
niffi go przed wywcłująaym zapale
nie płuc wirusem RS, ale oharmał tyl-
kojedną z pięciu dawek. A to dlatego,
że z$o dlie zprzepisami NFZ można
j e podać tylko w przychodni, al{rzYś
wćiąz leżał w szpitalu. Co więcej - lek
j est refrmdowany tylko w pierws4rch
miesiącach Ęcia.Yłar śnie maj uż na
niego szans - jest,,za starsf' .Jego ro-
dzice zbierają pieniądze na przeciw-
cia}a przez fimdacj ęZd@yć zPomoą

Prof. Maria Borszewska-Kor-
nacka, mazowiecki konsultant ds.
neonatologii, twierd zi, ze naMa-
zowszujest ok. 400 wczeŚniakÓW
kt rymlekjest potrzebnY, ale go nie
dostaną, bo nie spełniają kyteri w.
- A wiemy, ze pomaga. Dzieci, kt re
dostały pięć dawek przeciwciał, nie
byĘ hospitalizowane - podkreŚla.

NFZ płaci za nię od kilku lat. Pięć
dawekkoszĘe ok.20 tys. zł. Jednak
zasady refu ndacji są bardzo szĘrw-
ne. Rocznie spełniajeblisko 100 dzie-
ci. To zaledwie j edna piąta wczeŚ-
niak w uro dzorrychz ciryy trwającej
kr cej niż3}tygodnie, kt rebez-
wz$ędnie powinnybyć objęte pro-
fiaktyĘzakazeniawirusemRS.
' V/ojewoda mazowiecki wysłałjuz

listydo ponad 300 gmin, wkt rych
zachęca.j_e do finarsowanialeku. Wczo
raj w uźędzie woj ew dzkim spotka-
li śię w tej sprawie lekarze i pnedsta-
wiciele samorząd w. Powstał także
program dla st'ołeczre$o ratgqza]<to-

ry miałby zapłaciÓ za lek dla 300 dzie
ci. Prof. Borszewska-Kornacka osza-
cowala, ze w cią$u trzech lat miasto
mialoby dać na to 5,6 mln zł.

- Mamyjuż kilka sygnał w z in-
nych gynĘ że może majĘpienifrze
na ten cel - m wi wojewoda Jacek
Kozłowski. w
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