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D
oÊwiadczenia ostatnich dwóch lat or-
ganizacji pozarzàdowych zajmujà-
cych si´ problematykà osób niepe∏no-

sprawnych w zakresie walki o otwarty system
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i Êrodki pomocnicze upewni∏y nas, ˝e tak jak
w przys∏owiu nale˝y obawiaç si´ Greka nawet
wtedy kiedy przynosi dary, tak i my musimy
byç czujni zw∏aszcza, kiedy urz´dnicy two-
rzàcy nowà ustaw´ zdrowotnà deklarujà naj-
lepsze intencje w tworzeniu nowego prawa. 

Nie wiem czy doczekam kiedyÊ czasów,
kiedy w Polsce ktoÊ wreszcie zrozumie, ˝e
prawo nale˝y tworzyç dla obywateli, a nie
przeciwko nim. Niestety, nie jesteÊmy jeszcze
na tym etapie. Poniewa˝ organizacje osób nie-
pe∏nosprawnych nie by∏y proszone do wspó∏-
pracy, wi´c jedynie z boku mogliÊmy obser-
wowaç w jakim kierunku zmierzajà prace
przy nowej ustawie. CzujnoÊç nasza zosta∏a
wynagrodzona, bo kiedy w artykule 5 punkt
41 próbowano zlikwidowaç podpunkt „d“,
stwarzajàc tym samy du˝e zagro˝enie wyeli-
minowania ogromnej rzeszy drobnych produ-

centów i dystrybutorów sprz´tu ortopedycz-
nego oraz materia∏ów pomocniczych, podj´te
natychmiastowe dzia∏anie informujàce wielu
pos∏ów o powsta∏ym zagro˝eniu spowodowa-
∏o, ˝e podpunkt ten zosta∏ w Sejmie przywró-
cony. Mam nadziej´, ˝e w tej wersji projekt
ustawy zostanie ostatecznie zatwierdzony. 

Generalnie oceniam, ˝e w tej postaci usta-
wa zdrowotna wprowadza ostatecznie system
otwarty zaopatrzenia w przedmioty ortope-
dyczne oraz Êrodki pomocnicze, jednak wiele
zale˝eç b´dzie teraz od rozporzàdzeƒ. Wszy-
scy znamy dobrze jaka jest obecnie sytuacja
w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne
oraz Êrodki pomocnicze. Nowa ustawa osta-
tecznie wprowadza w wielu dziedzinach
zdrowia kolejki, wprowadza je równie˝ w za-
opatrzeniu ortopedycznym. Jest to problem
nie do zaakceptowania, bo nie wyobra˝am
sobie, aby osoba, która ulega wypadkowi
i amputujà jej nog´ musia∏a czekaç w kolejce
na protez´. Spytacie dlaczego: poniewa˝ je-
˝eli nie dostanie tej protezy natychmiast, ju˝
nigdy nie b´dzie chodziç o w∏asnych si∏ach.

To samo z urazami kr´gos∏upa - gdyby pre-
mier Miller nie dosta∏ po wypadku lotniczym
gorsetu oraz wózka inwalidzkiego dzisiaj
mo˝e nie by∏by cz∏owiekiem czynnym zawo-
dowo. 

Wspomnieç nale˝y równie˝ o ogromnej
rzeszy chorych korzystajàcych ze sprz´tu sto-
mijnego czy te˝ pieluchomajtek, brak tego
sprz´tu natychmiast doprowadziç mo˝e do
powstawania g∏´bokich odle˝yn, których le-
czenie kosztowaç b´dzie paƒstwo dziesi´cio-
krotnie wi´cej ni˝ ten sprz´t. Tak móg∏bym
uzasadniç ka˝dà pozycj´ sprz´tu ortopedycz-
nego, aparatów s∏uchowych i materia∏ów po-
mocniczych. 

Jedno jest pewne, ˝e dzisiaj musimy zrobiç
wszystko, aby oszcz´dnoÊci jakie sà wprowa-
dzane w systemie zdrowotnym jak najmniej
dotyczy∏y zaopatrzenia w przedmioty ortope-
dyczne oraz Êrodki pomocnicze. W tym wy-
padku kolejka b´dzie cz´sto skazaniem na
niebyt wielu ludzi, którzy aby istnieç b´dà po-
trzebowaç sprz´tu natychmiast. I to jest na-
sze na dzisiaj najwa˝niejsze zadanie.

Nowy projekt ustawy

Poza Âlàskiem kolejki sà w ca∏ej Polsce, co
przek∏ada si´ nie tylko na rozgoryczenie
niepe∏nosprawnych pacjentów, ale tak˝e
cz´sto na powik∏ania zdrowotne. Odwleka-
nie w czasie zaopatrzenia generuje prze-
wa˝nie dodatkowe koszty zwiàzane z lecze-
niem, za które oczywiÊcie p∏aci szpitalom
NFZ. Nale˝y pami´taç, ˝e zawsze leczenie
szpitalne b´dzie wielokrotnie dro˝sze ni˝
zaopatrzenie w sprz´t ortopedyczny.

Czy mo˝na sobie wyobraziç, ˝e chirurg
koƒczy operacj´ przed zszyciem rany pa-
cjenta z powodu braku nici chirurgicznych?
OczywiÊcie, ˝e nie! Ale nie wszyscy rozu-
miejà, ˝e proces leczenia nie koƒczy si´
w szpitalu! Zaopatrzenie w pooperacyjnà
ortez´ czy materac przeciwodle˝ynowy jest
tak samo niezb´dne, jak operacja czy leki,
aby leczenie uwieƒczyç sukcesem. Czy dla-
tego, ˝e pacjenci niepe∏nosprawni g∏oÊno
nie krzyczà o swoje prawa, majà byç trakto-
wani jak pacjenci II kategorii? 

Odpowiadajàc na drugie pytanie, zmu-
szony jestem wróciç do roku 1998, czyli
czasu, kiedy zaopatrzeniem ortopedycznym
zajmowa∏y si´ Wojewódzkie Poradnie Za-
opatrzenia Ortopedycznego. Jednostki te na
zlecenie Wydzia∏ów Zdrowia Urz´dów
Wojewódzkich realizowa∏y zaopatrzenie
ortopedyczne. Zaopatrzenie realizowane
by∏o w poszczególnych województwach

bardzo nierównomiernie. Regionalne kasy
chorych nie otrzyma∏y pod koniec 1998 ro-
ku ˝adnych danych co do poziomu zaspo-
kojenia potrzeb osób niepe∏nosprawnych,
przeznaczajàc na ten rodzaj zaopatrzenia
od 0,6 do 1 % ogólnego bud˝etu. Naszym
zdaniem sà to podstawowe przyczyny ist-
niejàcych ró˝nic. Uwa˝amy, ˝e warto by
przeanalizowaç przyk∏ad Âlàska, który do
dzisiaj funkcjonuje bez kolejek. Mog∏oby
si´ okazaç, ˝e na b∏yskawicznà likwidacj´
kolejek w skali kraju wystarczy kilkadzie-
siàt milionów z∏otych.

Czy mo˝emy liczyç na popraw´ syste-
mu zaopatrzenia, a przez to sytuacji osób
korzystajàcych ze Êrodków pomocni-
czych i przedmiotów ortopedycznych,
w kontekÊcie nowej ustawy o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym?

Nie tylko mo˝emy, ale wr´cz musimy li-
czyç na popraw´. Nowa ustawa w ust´pie 2
art. 159 da∏a Prezesowi NFZ delegacje do
skonstruowania na nowo zasad dotyczàcych
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i Êrodki pomocnicze. Mamy nadziej´, ˝e de-
cydenci dostrzegà koniecznoÊç stworzenia
systemu „prawdziwie otwartego”, rozumia-
nego przez nas jako zaspokojenie przynaj-
mniej podstawowych potrzeb osób niepe∏-
nosprawnych. Obowiàzujàce w Polsce za-
sady, wykazy i limity daleko odbiegajà od

rozwiàzaƒ stosowanych w Europie - do-
brym przyk∏adem mogà byç rozwiàzania
stosowane u naszych sàsiadów Czechów.

Liczymy na zrozumienie dramatycznej sytu-
acji osób niepe∏nosprawnych i niezb´dnà
w zwiàzku z tym systematycznà popraw´
w sferze finansowej oraz natychmiastowà po-
praw´ w sferze organizacyjnej ca∏ego systemu.

Jakie rozwiàzania proponuje Izba PO-
LMED polskiemu rzàdowi, aby podnieÊç
jakoÊç funkcjonowania tego systemu?

Proponujemy za ka˝dym razem to samo:
konsultacje ze Êrodowiskami, których doty-
czà regulacje prawne. W trakcie roku na
bie˝àco zwracamy si´ z propozycjami
usprawniania funkcjonujàcego systemu. Do
najwa˝niejszych spraw z ostatnich 12 mie-
si´cy zaliczy∏bym stoczone przez Sekcje ds.
Rehabilitacji i Ortopedii Izby Polmed bata-
lie w sprawach:
- obni˝onej stawki VAT na wyroby me-

dyczne,
- nowego kszta∏tu ustawy o wyrobach me-

dycznych,
- utrzymania wersji rzàdowej ustawy

o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze Êrodków publicznych.
Mamy nadziej´, ˝e obecna batalia, po-

dobnie jak wyszczególnione powy˝ej, zo-
stanie zakoƒczona  znalezieniem korzyst-
nych dla wszystkich rozwiàzaƒ.
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