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Szanowna Pani Dyrektor,

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły informacje dot. ordynowania
recept przez lekarzy na nierefundowane mleko ratujące życie i zdrowie pacjenta, za
które otrzymują z NFZ wezwania do zapłaty1.

Z przekazanych informacji wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia specjalne
mleko, które jest mieszanką aminokwasową dla dzieci z bardzo ciężką
alergią refunduje tylko do 18. miesiąca życia. Tymczasem koszt jednej puszki
nierefundowanego mleka, starczającego choremu dziecku jedynie na dwa dni to
średnio 170 złotych. Natomiast starszym pacjentom jest refundowane inne mleko,
które powoduje dotkliwe reakcje alergiczne. Wskazano na sprawę Pani doktor        
            - lekarka wypisywała dalej recepty na mleko pierwsze w sumie czternastu
dzieciom, które znajdowały się w podobnej sytuacji. Powyższe spowodowało, że
otrzymała wezwanie do zapłaty z NFZ w wysokości 160 tys. zł. Jednocześnie wskazano,

1 https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/ratowala-zdrowie-i-zycie-dzieci-dostala-z-nfz-
wezwanie-do-zaplaty-160-tysiecy-zlotych,1134831.html [dostęp: 31.01.2023 r].
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że dochodziło do sytuacji, w których zaniepokojeni rodzice otrzymywali informacje od
lekarzy, że jeżeli nie uda się podać małemu pacjentowi odpowiedniego jedzenia, tj.
mleka pierwszego to występuje zagrożenie utraty życia dziecka.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627 ze zm.),
zwracam się do Pani Dyrektor o pilne zajęcie stanowiska w sprawie, w tym o
wskazanie, czy wpływają do Narodowego Funduszu Zdrowia informacje sygnalizujące
sytuacje, w których zagrożone może być zdrowie i życie pacjentów z uwagi na brak
dostępu do nierefundowanego mleka po 18. miesiącu życia dziecka.

Ponadto proszę o udostepnienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich całości
dokumentacji (poświadczonych kopii) sprawy Pani doktor                    .

Z wyrazami szacunku

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu
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