Warszawa, 14 października 2019

ZPN.070.67.2019

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na interpelację nr 33527 z dnia 10 września 2019 r., złożoną przez Panią
Poseł Jagnę Marczułajtis-Walczak, Pana Posła Grzegorza Lipca, Panią Poseł Dorotę
Niedzielę oraz Pana Posła Marka Sowę w sprawie objęcia opieką poradni żywieniowej
dzieci na przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG), proszę o przyjęcie poniższych
wyjaśnień.
Uprzejmie informuję, że żywienie dojelitowe w warunkach domowych odbywa się
na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.). Żywienie dojelitowe w warunkach domowych
polega na podawaniu - w domu pacjenta - substancji odżywczych innych niż naturalne,
w dawce pokrywającej dobowe zapotrzebowanie na energię, w sposób inny niż doustnie
(przetoka odżywcza, zgłębnik wprowadzony do żołądka, dwunastnicy lub jelita
cienkiego), wraz z kompleksową opieką nad pacjentem, wynikającą z choroby
podstawowej i prowadzonego leczenia, obejmującą:
1) przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych;
2) zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami;
3) program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w:


poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach
domowych lub



domu pacjenta - co najmniej raz na kwartał;

4) dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp
do żywienia dojelitowego w przypadku wskazań) i niezbędnych środków opatrunkowych
do domu pacjenta;
5) zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia
oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem
żywieniowym;
6) udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki według potrzeb, kontrolę rtg położenia zgłębnika - według potrzeb;
7) transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań
do transportu medycznego.
Uprzejmie informuję, że obecnie nie jest przewidywana zmiana wspomnianego
rozporządzenia w przedmiotowym zakresie.
Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że istnieje możliwość skorzystania
z bezpłatnej opieki dietetycznej w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
Ustalenie dogodnego terminu konsultacji jest możliwe po wcześniejszej rejestracji
w Poradni (https://poradnia.ncez.pl/).
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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