Accés als medicaments i productes sanitaris requerits
per a les cures dels pacients afectats d'epidermòlisi
ampul·lar congènita
El CatSalut ha aprovat una Resolució que estableix un nou procediment d'accés
als medicaments per a pell o mucoses i als productes sanitaris que els pacients
afectats per epidermòlisi ampul·lar congènita poden necessitar.
Què és l'epidermòlisi ampul·lar congènita?
És una malaltia cutània d'origen genètic, poc freqüent i de caràcter crònic, que es caracteritza
per l'aparició d'ampul·les o vesícules a la pell o a les membranes mucoses només per la fricció
o traumatismes. També és coneguda com a pell de papallona.

En què consisteix aquest nou accés?
Els pacients afectats d'epidermòlisi ampul·lar
congènita poden obtenir, de manera gratuïta,
els medicaments que s'apliquen a la pell o
les mucoses i els productes necessaris per a
la prevenció i el tractament de les lesions.

Qui se'n pot beneficiar?

On ha d'anar el pacient a recollir els
productes?
Els pacients poden recollir els productes a
l'hospital públic més proper al seu domicili, on
els visiti l'especialista en dermatologia. L'hospital
els indicarà el lloc concret, que generalment
serà al servei de farmàcia del centre.

Quan ha de recollir els productes?

Els pacients que disposin de targeta sanitària
individual del CatSalut i que estiguin
diagnosticats per metges especialistes en
dermatologia.

Els pacients i els farmacèutics de l'hospital
establiran la periodicitat de lliurament dels
productes. Habitualment serà mensual.

Si un pacient hi està interessat, com
ho ha de sol·licitar?

El pacient ha de pagar algun import
dels productes que reculli?

Els pacients ho han de demanar al seu metge
o metgessa d'atenció primària o a
l'especialista en dermatologia, sempre que
sigui d'un centre de la xarxa sanitària pública.
Els equips de professionals sanitaris que
atenen els pacients es coordinen i
comparteixen tota la informació relativa a
cada cas, inclosos els productes que s'utilitzen
habitualment.
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Quins productes inclou aquest nou
accés?
Inclou medicaments per a pell o mucoses i
productes sanitaris necessaris per al
tractament de la malaltia, d'acord amb les
necessitats de cada pacient, com ara cotó,
gases, benes, apòsits o solucions
antisèptiques i desinfectants.
El detall de quins medicaments per a pell o
mucoses i productes sanitaris es poden
obtenir, el saben els metges i farmacèutics
que atenen cada cas.

Si un pacient necessita un producte
de manera urgent, què ha de fer?
El seu metge o metgessa d'atenció primària o
el seu especialista en dermatologia li poden
prescriure un medicament per a pell o mucoses
o un producte sanitari de manera urgent i que
no es pugui donar a través de l'accés proposat.
En aquest cas, cal que el metge o metgessa faci
la recepta i que el pacient el vagi a comprar a
la farmàcia i faci el corresponent copagament,
si escau.

Si un pacient necessita medicaments o
productes sanitaris que no estan
relacionats amb la malaltia, què ha de fer?
Aquests medicaments o productes sanitaris no
estan inclosos en el nou accés. Per tant, com es
fa habitualment, cal seguir el procediment
habitual en què els metges fan les receptes i
que els pacients vagin a comprar a la farmàcia
i facin el corresponent copagament.

