SPOtkANIA Z LUDŹMI MEDYCYNY

SOBOTA

Bezszczepień
jesteśmyBezBronni
Rozmawiamy z doktorem Jackiem
Kidoniem, pediatrą przyjmującym małych
pacjentów w poradni szpitala
im. K. Jonschera przy ul. Leczniczej.
 Coraz więcej rodziców nie
szczepi dzieci, powraca więc
odra, rośnie zagrożenie innymi chorobami zakaźnymi. W Polsce ci, którzy unikają szczepień, mogą zapłacić mandat, natomiast w
Wielkiej Brytanii niezaszczepione

dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. Które rozwiązanie, pana zdaniem,
jest lepsze?
– Wydaje mi się, że grożenie
pacjentom karami nie jest
skuteczne. Zamiast karać
powinniśmy bardzo konkretnie, fachowo informować rodziców o potencjalnych zagrożeniach, odpowiedzialności, jaką biorą za decyzję nieszczepienia oraz wyjaśniać,
jak ten problem przekłada
się na wzajemny protekcjonizm. Działa on, gdy zaszczepi się 95 proc. populacji. Dlatego też, wchodząc do tramwaju czy idąc na zakupy, nie
boimy się, że wyjdziemy z
błonicą czy polio. Szczepimy
się przeciwko tym chorobom od lat 60. Jeśli nie będziemy tego robić, to będziemy mieć falę zachorowań na
błonicę, tak jak na Białorusi,
i dziesiątki przypadków
śmiertelnych. Jeżeli zjawisko nieszczepienia będzie
narastało, to za kilka lat będziemy mieli ogromny problem. Pracuję w zawodzie

już 33 lata. Pamiętam, jak
chodziłem na wizyty domowe do pacjentów ze świnką,
u których doszło do powikłań w postaci zapalenia
opon mózgowych, kierowałem ich do szpitala im. Biegańskiego. Pamiętam też
epidemię odry w
Łodzi

oraz dyżury na neurologii w
„Korczaku”, gdzie leżały
dzieci z ciężkimi powikłaniami neurologicznymi, praktycznie z wyrokami śmierci.
Dziś tego nie ma, bo są masowe szczepienia. Ostatni
przypadek zachorowania na
odrę widziałem dwadzieścia
kilka lat temu.
 Zatem przy zapisach do
przedszkola należałoby prosić rodziców o okazanie karty szczepień?
– W Wielkiej Brytanii i USA
w wielu przedszkolach, szkołach i uczelniach wymagana
jest karta szczepień. Jeśli jej
nie ma, to uznaje się, że
dziecko stwarza zagrożenie
dla otoczenia i zgodnie z regulaminem nie może uczestniczyć w życiu społecznym.
 Czy zdarza się panu doktorowi słyszeć od rodziców
małego dziecka, że nie będę
go szczepić?
– Niekiedy mamy kilkutygodniowych niemowlaków
podczas wizyty lekarskiej informują, że nie będą ich
szczepić lub będę, ale dopie-

ro w drugim roku życia, bo
ich zdaniem tak będzie bezpieczniej. Wbrew zaleceniom naukowców tworzą
własny kalendarz szczepień.
Nie ma w żadnym kraju europejskim takiego kalendarza, który zaczynałby się w
drugim roku życia. Choroby
zakaźne, przeciwko którym
szczepimy, są najbardziej
groźne właśnie wtedy, gdy
buduje się odporność organizmu.
Ze względu na niedojrzałość
układu immunologicznego
małe dziecko musi mieć powtórzone niektóre dawki
szczepionek. Nie mamy naturalnej odporności i dlatego musimy ją swoiście wytworzyć. Podawanie szczepionek jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż leczenie tych chorób i
ich następstw.
 Jakich argumentów pan używa,
aby przekonać mamę,
która chce odroczyć
szczepienia?
– Mówię, że jak jedzie do Augustowa, to pasy bezpieczeństwa w aucie zapina w Łodzi,
a nie w Warszawie. Szczepionka powinna być podana
jak najwcześniej, bo w tym
najwcześniejszym okresie te
choroby są najgroźniejsze.
Jeśli na krztusiec zachoruje
dziecko kilkuletnie, to skończy się to prawdopodobnie
półrocznym męczącym kaszlem. Ale krztusiec u rocznego dziecko może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia mózgu. Jest mnóstwo
przypadków krztuśca u osób
dorosłych, a interniści, na
ogół nie pamiętając o takiej
chorobie zakaźnej, leczą go
jak każdą inną infekcję. Wystarczy więc, że osoba chora
znajdzie się w pobliżu dziecka i je zarazi.
 Przeciwnicy szczepienia
przywołują argument w postaci niepożądanych odczynów poszczepiennych, czyli
NOP...
– Są to bardzo, ale to bardzo
sporadyczne przypadki. W
III Szpitalu Miejskim im. K.
Jonschera mamy pod opiekę
dużą populację dzieci i wykonujemy około 300 podań

różnych szczepionek miesięcznie, a to daje nam około
4000 zaszczepień w roku. Na
palcach jednej ręki mógłbym podać przypadki zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Ryzyko wystąpienia NOP
jest mniejsze niż przechodzenie choroby zakaźnej,
która u tak małego, nieszczepionego pacjenta wiąże się z
zagrożeniem zdrowia i życia.
Rodzice muszą mieć świadomość, że spoczywa na nich
ogromna odpowiedzialność.
Podejmując decyzję w imieniu dzieci i decydując się na
nieszczepienie, stwarzają potencjalne zagrożenie.
 Które z niepożądanych
odczynów poszczepiennych
najczęściej występują?
– Stany silnego niepokoju,
tak zwany płacz nieutulony,
kiedy dziecko jest niespokojne i płacze przez kilkanaście
godzin, utrzymująca się wysoka temperatura. Są to odczyny, które występują bardzo rzadko, ale mogą się zdarzyć. W naszej poradni są
dwa, trzy w roku na tysiące
zaszczepionych dzieci. W literaturze opisywane są przypadki groźniejsze, powikłania neurologiczne spowodowane niezdiagnozowaną
wcześniej jednostką chorobową, ale ja takiego przypadku nie miałem i nie pamiętam, choć pracuję już bardzo
długo.
 Przeciwnicy szczepionek
często przywołują argument
o związku szczepionek na
odrę, które zawierały rtęć, z
wystąpieniem autyzmu u
dziecka...
– We wspomnianym artykule opisane było 12 przypadków, jak się okazało w oparciu o sfałszowane dane. Artykuł został wycofany, a jego
autor pozbawiony tytułów
naukowych. Niestety, te nieprawdziwe informacje funkcjonują w internecie. W
ubiegłym roku opublikowano gigantyczne australijskie
badanie, w którym przyjrzano się 1,2-milionowej grupie
pacjentów, ale nie znaleziono dowodów na wpływ szczepionki na wystąpienia autyzmu.
LILIANA BOGUSIAK-JÓŹWIAK
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PACJENT PYTA
– NFZ ODPOWIADA
Pacjent: Jestem pracodawcą w małej firmie. Jeden z pracowników
złożył wniosek o objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym matki oraz ojczyma. Matka i ojczym nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia
zdrowotnego i pozostają z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie
domowym. Matka może zostać objęta ubezpieczeniem, ale czy ojczym
także?
ŁOW NFZ: Zgodnie z art. 5 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych członkiem rodziny jest m.in. wstępny pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, którego można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Ojczym nie jest wstępnym, ale powinowatym. Nie ma możliwości jego zgłoszenia do ubezpieczenia pasierba.
Pacjent: Witam, jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
Co mam pokazać w przychodni w ramach okazania dowodu ubezpieczenia?
ŁOW NFZ: W pana przypadku dokumentem potwierdzającym prawo do
świadczeń jest druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) oraz
aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia i odprowadzanie składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Pacjent: Witam, chciałbym uzyskać swoją dokumentację medyczną
sprzed 10 lat. Czy takie dokumenty jeszcze istnieją? Jaki jest czas jej
przechowywania?
ŁOW NFZ: Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez
20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego
wpisu). Wyjątki dotyczą: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez
30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon); zdjęć
rentgenowskich będących poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są
przechowywane przez 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
wykonano zdjęcie); skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez pięć lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia); dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia,
która jest przechowywana przez 22 lata. Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Pacjentka: Mam wypisany wniosek na pieluchomajtki dla mojej niepełnosprawnej mamy. Czy po potwierdzeniu tego zlecenia w NFZ mogę
udać się do dowolnego sklepu z takim zaopatrzeniem, czy do konkretnego wskazanego przez Fundusz?
ŁOW NFZ: Refundowane środki pomocnicze może pani zakupić lub otrzymać w sklepach i aptekach, które podpisały umowę z Funduszem. Ich listę
otrzyma pani, potwierdzając zlecenie w Funduszu. Może pani również sprawdzić listę placówek na stronie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w serwisie Gdzie się leczyć.
Pacjentka: Miałam wypadek we Francji. Konieczne było nastawienie
złamanej ręki. Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, jeżeli
nie był to lekarz prywatny tylko placówka pracująca w ramach tamtejszego systemu ubezpieczeniowego? Niestety nie miałam ze sobą karty
EKUZ.
ŁOW NFZ: Musi pani wypełnić wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie UE/EFTA oraz oświadczenie (w przypadku niepełnoletnich dzieci korzystających z opieki medycznej – wypełnia je jeden z rodziców) oraz dołączyć oryginały faktur lub rachunków za udzielone leczenie medyczne za granicą wraz z oryginałami dowodów zapłaty, także dokumentację
medyczną. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w oddziale
Funduszu. Pracownik sprawdzi wniosek i pozostałą dokumentację. Jeśli zostały spełnione wymogi formalne, NFZ rozpocznie procedurę refundacyjną – wyśle dokument rozliczeniowy do państwa UE/EFTA, w którym ubezpieczony korzystał z leczenia. Po uzyskaniu odpowiedzi z instytucji łącznikowej państwa
UE/EFTA przyznającej zwrot kosztów lub odmowę Fundusz poinformuje pisemnie o podjętej decyzji (w razie decyzji pozytywnej wypłaci należną kwotę
zwrotu np. przelewem bankowym na numer konta podany we wniosku bądź
wyśle pocztą na adres wskazany we wniosku). (LB)
Pytania do łódzkiego oddziału NFZ można przesyłać
pod adresem e-mailowym: l.bogusiak@express.lodz.pl
Można również wysłać je listownie
pod adresem redakcji „Expressu Ilustrowanego”,
ul. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, z dopiskiem:
„Pacjent pyta – NFZ odpowiada”.

