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S
enat uchwali∏ ustaw´ o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanej ze
Êrodków publicznych, zwanà po-

wszechnie ustawà zdrowotnà, która ma zastà-
piç skompromitowanà i uchylonà ustaw´ o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia. JeÊli Sejm, do którego po
poprawkach Senatu ustawa musi wróciç, nie
b´dzie przewleka∏ dalszych prac (tekst po-
wstaje w po∏owie sierpnia), jest szansa na wej-
Êcie ustawy w ˝ycie w paêdzierniku. Taki ter-
min jest konieczny, aby NFZ móg∏ zakontrak-
towaç Êwiadczenia na przysz∏y rok. Nie jest
jednak powiedziane, ˝e ustawa poprawi sytu-
acj´ w s∏u˝bie zdrowia. I pos∏owie, i rzàd,
i Êrodowiska medyczne zgadzajà si´, ˝e jest to
jedynie prowizorka, wprowadzenie zmian ko-
smetycznych takich, aby opieka zdrowotna
mog∏a od przysz∏ego roku jako tako funkcjo-
nowaç bez nara˝ania si´ na zarzut niekonstytu-
cyjnoÊci. 

- Wprowadzane regulacje muszà zapewniç
niezb´dne warunki do rozwiàzania problemów
w ochronie zdrowia w taki sposób, by spo∏e-
czeƒstwo polskie mog∏o mieç zapewnionà
opiek´ zdrowotnà z dniem 1 stycznia 2005 r.
To oznacza rezygnacj´ z forsowania w∏asnej
propozycji reform zdrowotnych przez poszcze-
gólne ugrupowania za cen´ skonstruowania
projektu mo˝liwego do wdro˝enia z Nowym
Rokiem. Na przyk∏ad klub Platformy Obywa-
telskiej przedstawi∏ poprawki do projektu usta-
wy, które wi´kszoÊcià g∏osów w ca∏oÊci zosta-
∏y odrzucone przez Komisj´ Zdrowia po d∏u-
giej dyskusji na ten temat. Przewa˝y∏a opinia,
˝e tak dog∏´bnych, s∏usznych zmian komisja
nie jest w stanie uchwaliç w tak krótkim czasie
- t∏umaczy pose∏ Andrzej Wojty∏a, który by∏
w Sejmie sprawozdawcà nowej ustawy. 

I tak Narodowy Fundusz Zdrowia pozosta-
je. Wypracowano tylko pewnà jego decentrali-
zacj´: dyrektorzy wojewódzkich oddzia∏ów
NFZ otrzymajà wi´cej samodzielnoÊci. Sami,
a nie na mocy pe∏nomocnictwa udzielonego
przez prezesa Funduszu, b´dà kontraktowaç
Êwiadczenia na terenie swoich oddzia∏ów, fi-
nansowaç Êwiadczenia dla nieubezpieczo-
nych, refundowaç aptekom koszty leków, wy-
robów medycznych i materia∏ów pomocni-
czych. Ewentualne nadwy˝ki finansowe w od-
dziale pozostanà do dyspozycji dyrektora fun-
duszu - to nie centrala b´dzie decydowaç o ich
rozdzieleniu. Dyrektor oddzia∏u b´dzie móg∏
przeznaczyç nadwy˝ki na dodatkowe Êwiad-
czenia zdrowotne. Wzmocniono te˝ kompe-
tencje nadzorcze oraz kontrolne rad NFZ i rad
oddzia∏ów, a nieprzedstawienie przez dyrekto-
ra oddzia∏u sprawozdania z wykonania planu

finansowego czy sprawozdania z bie˝à-
cej dzia∏alnoÊci mo˝e skutkowaç odwo-
∏aniem dyrektora. 

Chorych i niepe∏nosprawnych mniej
jednak obchodzà techniczne szczegó∏y
zarzàdzania opiekà zdrowotnà, a bar-
dziej to, co za swojà sk∏adk´ b´dà w sta-
nie otrzymaç. Nawiasem mówiàc, Senat
pozostawi∏ sejmowà wersj´ utrzymujà-
cà wysokoÊç sk∏adki na dotychczaso-
wym poziomie - tzn. z dotychczaso-
wych 8,25 proc. podstawy wymiaru
sk∏adka ma rosnàç corocznie o 0,25
punktu procentowego a˝ do 2007 r., kie-
dy osiàgnie wartoÊç 9 proc. Oznacza to
wi´ksze wydatki z kieszeni obywatela,
bo tylko 7,75 proc. b´dzie odliczane od
podatku dochodowego. Senator Krzysz-
tof Jurgiel z PiS chcia∏ jednak, aby
sk∏adka wynosi∏a 9-proc. ju˝ od przy-
sz∏ego roku.

Nadal nie wype∏niono jednego z po-
stawowych nakazów Trybuna∏u Kon-
stytucyjnego: nie okreÊlono precyzyj-
nie, jakie Êwiadczenia sà nale˝ne za
sk∏adk´. Wprowadzono tylko bardzo
ogólny katalog, który obejmuje badania
diagnostyczne, w tym medycznà dia-
gnostyk´ laboratoryjnà; Êwiadczenia na
rzecz zachowania zdrowia, zapobiega-
nia chorobom i wczesnego wykrywania
chorób, w tym obowiàzkowe szczepienia
ochronne; podstawowà opiek´ zdrowotnà;
Êwiadczenia w Êrodowisku nauczania i wycho-
wania; ambulatoryjne Êwiadczenia specjali-
styczne; rehabilitacj´ leczniczà; Êwiadczenia
stomatologiczne; leczenie szpitalne; Êwiadcze-
nia wysokospecjalistyczne; leczenie w domu
chorego; badanie i terapi´ psychologicznà; ba-
danie i terapi´ logopedycznà; Êwiadczenia pie-
l´gnacyjne i opiekuƒcze, w tym opiek´ palia-
tywno-hospicyjnà; piel´gnacj´ niepe∏nospraw-
nych i opiek´ nad nimi; opiek´ nad kobietà
w okresie cià˝y, porodu, po∏ogu i karmienia
piersià; opiek´ prenatalnà nad p∏odem i opiek´
nad noworodkiem oraz wst´pnà ocen´ stanu
zdrowia i rozwoju niemowl´cia; opiek´ nad
zdrowym dzieckiem, w tym ocen´ stanu zdro-
wia i rozwoju dziecka do lat 18; leczenie
uzdrowiskowe; zaopatrzenie w produkty lecz-
nicze, wyroby medyczne i Êrodki pomocnicze;
transport sanitarny; ratownictwo medyczne.
Uchwalono koszyk negatywny, czyli wiado-
mo, czego pacjent na pewno nie dostanie w ra-
mach ubezpieczenia. Jest to np. badanie tomo-
grafem z wyjàtkiem niektórych nowotworów,
endoskopia, leczenie oty∏oÊci czy problemów
seksuologicznych. 

Rodzaj Êwiadczeƒ wysokospecjali-
stycznych finansowanych z bud˝etu paƒstwa
ma okreÊliç w rozporzàdzeniu minister zdro-
wia po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Le-
karskiej oraz Naczelnej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych. Minister ma te˝ ustaliç wykaz
chorób przewlek∏ych, chorzy na które otrzy-
majà leki i wyroby medyczne bezp∏atnie, za
op∏atà rycza∏towà za cz´Êciowà odp∏atnoÊcià,
oraz wykaz takich leków i wyrobów. Na razie
nie wiadomo, jakie leki i wyroby proponuje si´
umieÊciç w wykazie. Wnioskowaç o umiesz-
czenie w nim wyrobu b´dzie móg∏ wytwórca,
jego autoryzowany przedstawiciel albo impor-
ter, a decyzja ministra b´dzie podlega∏a za-
skar˝eniu do sàdu administracyjnego. 

Podobnie na ministra przerzucono ca∏y ci´-
˝ar okreÊlenia zasad zaopatrzenia w przedmio-
ty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze. OkreÊli
on szczegó∏owy wykaz przedmiotów ortope-
dycznych i Êrodków pomocniczych, wysokoÊç
udzia∏u w∏asnego pacjenta w cenie ich nabycia,
kryteria ich przyznawania, okresy u˝ytkowa-
nia, a tak˝e przedmioty ortopedyczne podlega-
jàce naprawie w zale˝noÊci od wskazaƒ me-
dycznych. Równie˝ w tej chwili nie wiadomo,

Jest ustawa... i co dalej?
Joanna Baraƒska
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jakie sà plany Ministerstwa Zdrowia w tym za-
kresie. Jest jednak przynajmniej jedna wiado-
moÊç dobra dla pacjentów. To ustawa, a nie
widzimisi´ urz´dników NFZ, ma od przysz∏e-
go roku okreÊlaç system zaopatrzenia w przed-
mioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze i b´-
dzie to - miejmy nadziej´ - system otwarty we
wszystkich województwach. Zaopatrzenie b´-
dzie przys∏ugiwaç pacjentom na podstawie
zlecenia lekarza lub felczera. Refundowane
b´dzie co najmniej 50 proc. ceny Êrodka albo
jego limitu ceny okreÊlonego przez szefa re-
sortu zdrowia. OkreÊlony limit ceny mo˝e byç
wykorzystany dla naprawy u˝ytkowanego
przedmiotu ortopedycznego.  

Dlaczego jednak nadal mo˝na mieç tylko na-
dziej  ́ na system otwarty? Otó  ̋ jeÊli chodzi
o Êwiadczeniodawców „wykonujàcych czynno-
Êci w zakresie zaopatrzenia w Êrodki pomocni-
cze i wyroby medyczne b´dàce przedmiotami
ortopedycznymi“, warunki do zawarcia umowy,
które b´dà musieli oni spe∏niç, okreÊli prezes
NFZ. Istnieje wi´c realne niebezpieczeƒstwo, ˝e
z∏a wola prezesa pozwoli na zawieranie umów
tylko z tymi producentami, importerami, sprze-
dawcami, którzy b´dà dla niego wygodni. 

- Bardzo bym chcia∏a, panie ministrze, ˝eby
pan si´ przyjrza∏, kto namiesza∏ przy materia-
∏ach pomocniczych i Êrodkach ortopedycz-
nych, bo to b´dzie bardzo dobra lekcja upra-
wiania lobbingu wewnàtrz Sejmu. Chcemy

przywróciç zapisy z przed∏o˝enia rzàdowego.
Mam nadziej´, ˝e pan minister do naszej po-
prawki w tej kwestii si´ przychyli. Przywraca-
my brzmienie z przed∏o˝enia rzàdowego tej
ustawy – mówi∏a podczas debaty o ustawie
zdrowotnej pose∏ El˝bieta Radziszewska z PO.

Przed∏o˝enie rzàdowe m.in. wprowadza∏o
ministerialny nadzór nad Êwiadczeniodawcami
w celu zapobie˝enia zmowom cenowym, prak-
tykom dumpingowym i monopolistycznym.
Minister mia∏by prawo stwierdzaç niewa˝noÊç
takich porozumieƒ, a ich strony karaç grzywnà. 

Co si  ́zaÊ tyczy kolejek po refundowane ma-
teria∏y pomocnicze i Êrodki ortopedyczne - na ra-
zie w niektórych województwach na np. aparat
s∏uchowy mo˝na czekaç i dwa lata - jest dla pa-
cjentów wiadomoÊç pocieszajàca. Kolejki mo˝e
od razu nie zniknà, ale zostanà uj´te w karby.
Otó  ̋ Êwiadczeniodawcy b´dà prowadziç listy
oczekujàcych na Êwiadczenia, a pacjent b´dzie
pisemnie informowany o przypadajàcym na nie-
go terminie i przyczynach okreÊlenia takiego,
a nie innego czasu oczekiwania. Na liÊcie ma si´
znaleêç m.in. data i godzina wpisu, imi  ́i nazwi-
sko pacjenta, numer PESEL, rozpoznanie lub
powód przyj´cia, adres i numer telefonu pacjen-
ta i termin udzielenia Êwiadczenia. Listy oczeku-
jàcych b´dà podlegaç okresowej, nie rzadszej
ni  ̋comiesi´cznej, weryfikacji przez zespó∏ sk∏a-
dajàcy si  ́z dwóch lekarzy i piel´gniarki. B´dzie
te  ̋je nadzorowa∏ minister i NFZ. 

- Bardzo dobrze, tylko kiedy ja mam le-
czyç? -  pyta jeden ze znanych warszawskich
urologów. 

Rzàd zapowiada kompleksowà reform´
s∏u˝by zdrowia. 

- Od poczàtku mówi∏em, ˝e to nie jest ca∏a
reforma w tej jednej ustawie. To jest pierwszy
etap procesu naprawy systemu opieki zdro-
wotnej w Polsce. Nie znajdziemy w historii
przyk∏adu, ˝eby system ochrony zdrowia zo-
sta∏ radykalnie zmieniony jednym aktem
prawnym. Celem tego pierwszego etapu jest
stabilizacja sytuacji i porzàdkowanie jej w ta-
kim zakresie, w jakim jest to potrzebne do te-
go, ˝eby styczeƒ móg∏ byç miesiàcem spokoju
i normalnego funkcjonowania placówek opie-
ki zdrowotnej. Dzisiaj bowiem mamy takà sy-
tuacj´, ˝e na terenie niektórych regionów nie
wszystkie placówki opieki zdrowotnej majà
podpisane kontrakty, albo te kontrakty sà za-
wierane na okres terminowy i w najbli˝szych
tygodniach cz´Êç z nich traci swojà moc i trze-
ba b´dzie podpisywaç nowe. Musimy wi´c
dzisiaj to porzàdkowaç, i to robimy, i jedno-
czeÊnie przygotowaç w taki sposób proces
kontraktowania, ˝eby styczeƒ przysz∏ego roku
by∏ miesiàcem spokoju - wyjaÊnia minister
zdrowia Marek Balicki. Reforma jest jednak
zale˝na od woli politycznej, od terminu na-
st´pnych wyborów parlamentarnych i od
kszta∏tu przysz∏ego Sejmu. 

1. Liczba mieszkaƒców 2. Liczba 3. Liczba 4. Liczba podmiotów 5. Czas podpisania 6. Okres oczekiwania na realizacj´ wniosku na
na 1 punkt ewidencyjny punktów mieszkaƒców realizujàcych umowy z podmiotami a) AS b) PM c) PO d) WS

(w tys.) ewidencyjnych (w tys.) wnioski realizujàcymi wnioski

51 20 1024 71 nb do 3 lat nb do 6 mc nb
73 15 1088 74 do 14 dni do 2 lat* nb nb nb
95 14 1325 329 7 dni do 3 lat 7 dni 1 mc** 7 dni
124 26 3223 560 7 dni 3-6 mc nb 3-6 mc nb
224 15 3355 210 nb 2 mc* nb 2 mc nb
354 6 2126 154 do 14 dni nb nb nb nb
374 13 4866 767 nb nb nb nb nb
379 5 2653 148 do 30 dni 7 mc nb 2 mc nb
409 3 1228 60 nb 6 mc nb do 3 mc nb
489 3 1466 106 14 dni 6 mc nb nb nb
525 4 2101 78 3 dni  8 mc* nb 8 mc* nb
559 4 2235 228 nb 5 mc* nb 1-5 mc* nb
724 7 5067 237 7 dni nb nb nb nb
745 4 2978 153 nb 2 lata* nb do 4 mc** nb
867 2 1733 112 nb do 6 mc nb do 3 mc nb
2192 1 2192 131 2 dni 1 rok nb do 12 mc nb

Lubuskie
Opolskie
Âwi´tokrzyskie
Ma∏opolskie
Wielkopolskie
Podkarpackie
Âlàskie
¸ódzkie
Podlaskie
Warmiƒsko-mazurskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Mazowieckie
DolnoÊlàskie*****
Zachodniopomorskie
Pomorskie

Ranking wojewódzkich oddzia∏ów NFZ - organizacja zaopatrzenia

w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
(kolejnoÊç w rankingu wg liczby mieszkaƒców przypadajàcych na jeden punkt ewidencyjny)

AS - aparat s∏uchowy, PM - pieluchy i pieluchomajtki, PO - przedmioty ortopedyczne, WS - worki stomijne, nb - na bie˝àco,  * dzieci na bie˝àco,  **wózki inwalidzkie 24 miesi´cy

Oto kolejny ranking dotyczàcy organizacji zaopatrzenia w Êrodki pomocnicze i przedmioty orotopedyczne. Ostateczna kolejnoÊç nie
zmieni∏a si´ od naszych ostatnich badaƒ (Kwartalnik NTM nr 9/2004). Nadal na czele jest woj. lubuskie, a stawk´ zamyka woj. pomorskie.
Liczba punktów ewidencyjnych nie zwi´kszy∏a si´ w ˝adnym z województw. W ponad po∏owie województw mo˝emy odnotowaç wzrost
liczby podmiotów realizujàcych wnioski (woj. ∏ódzkie, ma∏opolskie, opolskie, Êwi´tokrzyskie, Êlàskie, lubelskie, mazowieckie, pomorskie,
wielkopolskie i zachodniopomorskie). Czas oczekiwania na realizacj´ wniosków oddzia∏y NFZ starajà si´ skracaç, ale w niektórych
województwach ciàgle jeszcze trwa to za d∏ugo. opr. K. Ciepiela


