
O P I N I E

12 Kwartalnik NTM 10/2004

U
chwalona w piàtek, 28 sierpnia
2004 roku, ustawa o Êwiadcze-
niach zdrowotnych ze Êrodków

publicznych niczego na razie nie zmie-
nia w sytuacji osób niepe∏nosprawnych
i dotkni´tych nietrzymaniem moczu.
Utrzyma∏a w mocy system otwarty
w dziedzinie zaopatrzenia w Êrodki po-
mocnicze i przedmioty ortopedyczne
aczkolwiek nie bez trudnoÊci. Wielu
pos∏ów uwa˝a∏o bowiem, i˝ nie nale˝y
robiç wyjàtków dla tych produktów
i odst´powaç od konkursów ofert. Zde-
cydowana postawa pos∏ów Komisji
Zdrowia reprezentujàcych Platform´
Obywatelskà przekona∏a wi´kszoÊç
i rzàdowy zapis pozosta∏. Minister Ma-
rek Balicki nie odwa˝y∏ si´ niestety na
powielenie tego systemu w innych
dziedzinach Êwiadczeƒ zdrowotnych,
jak proponowa∏ to w swoim czasie jego
poprzednik Leszek Sikorski. Obecnie
pozostaje mu opracowanie rozporzà-
dzeƒ do koƒca roku. Czy mogà one
przynieÊç pewne zmiany dla naszych
czytelników? Czy mogà oni liczyç na
znikomà chocia˝by popraw´ swego
stanu w przysz∏ym roku? ChcieliÊmy
prosiç ministra Marka Balickiego
o wst´pne opinie na ten temat. Chcieli-
Êmy zapytaç go o perspektywy dla osób
niepe∏nosprawnych. Szef resortu nie-
stety nie znalaz∏, zaj´ty poprawkami do
nowej ustawy, dla nas czasu i odes∏a∏
do swego zast´pcy Rafa∏a Ni˝ankow-
skiego, którego zadaniem jest porzàd-
kowanie rynku Êwiadczeƒ zdrowotnych
miedzy innymi w tej dziedzinie. Co
wynikn´∏o z tej rozmowy, mo˝na si´
samemu przekonaç. Publikujemy jà na
stronie 11.

Ze s∏ów pana ministra przebija du˝a
ostro˝noÊç, co Êwiadczy, i˝ resort nie
ma poj´cia, w którym kierunku powin-
ny one zmierzaç. Brak rozeznania fi-
nansowego i sposobu podzia∏u Êrod-
ków na Êwiadczenia zdrowotne nie
sprzyja poprawie przysz∏ej sytuacji na-
szych czytelników. Dlatego ministrowi
Ni˝ankowskiemu wygodniej mówiç
o Agencji Oceny Technologii Medycz-
nej, która nawet nie wiadomo, czy po-
wstanie. Zapis o jej za∏o˝eniu w pier-
wotnej rzàdowej wersji ustawy zosta∏

wykreÊlony przez pos∏ów ju˝ na po-
czàtku dyskusji. Byli oni oburzeni, i˝
wobec twierdzeƒ o braku Êrodków
w s∏u˝bie zdrowia, resort znajduje pie-

niàdze na nowy biurokratyczny twór,
który nie wiadomo jakim celom b´dzie
s∏u˝y∏. Na razie powstanie projekt
wprowadzenia agencji do resortu „ku-
chennymi drzwiami“, czyli za∏o˝enia
zak∏adu bud˝etowego. Leszek Sikorski,
by∏y minister i zwolennik powo∏ania tej
Agencji, twierdzi, i˝ zaj´∏aby si´ ona
tworzeniem tzw. pozytywnego koszyka
Êwiadczeƒ. Zwolennikiem powstania
tej agencji jest równie˝ Platforma Oby-
watelska, pod warunkiem jednak, i˝ in-
stytucja ta oka˝e si´ niezale˝na, a sam
pomys∏ jej za∏o˝enia nie b´dzie przypo-
mina∏ wywa˝ania otwartych drzwi.
O stosowanych technologiach mogà
wypowiedzieç si´ Êrodowiska medycz-
ne, a nie urz´dnicze. JeÊli agencja mia-
∏aby dzia∏aç w strukturach ministerstwa
zdrowia, trudno b´dzie o obiektywizm.
Dodajmy, ˝e na przyk∏ad w stosunku
do pewnych przypadków nietrzymania
moczu trudno zastosowaç w∏aÊciwy
sposób post´powania leczniczego.
Z kolei w wieku podesz∏ym agresywne

metody post´powania w przypadku
NTM nie sà wskazane. Co stanie si´
wi´c, gdy Agencja zaleci stosowanie
jednej metody kosztem drugiej. Czy
niektóre osoby z NTM zostanà pozba-
wione mo˝liwoÊci leczenia? Dlatego
urz´dnicy powinny jedynie okreÊliç
granice mo˝liwoÊci finansowych, ale
nie stosowanie pewnych Êwiadczeƒ. 

Rodzi si´ tak˝e inna wàtpliwoÊç. Czy
Agencja b´dzie potrafi∏a prognozowaç
wydatki, na przyk∏ad w stosunku do
osób niepe∏nosprawnych, gdzie zanie-
chanie pewnych technologii medycz-
nych z powodów finansowych mo˝e
okazaç si´ dla paƒstwa znacznie bar-
dziej kosztowne? Minister Ni˝ankow-
ski sk∏onny jest zaszufladkowaç pewne
rozwiàzania, podczas gdy ˝ycie tego
nie znosi. Oczekiwanie zatem, ˝e
Agencja pomo˝e osiàgnàç oszcz´dno-
Êci, przypomina uganianie si´ za z∏u-
dzeniami. Minister bardzo zdecydowa-
nie wyst´puje w obronie sk∏adek p∏aco-
nych przez ludzi zdrowych, ale zapo-
mina, i˝ w ustawie zapisano jej wzrost.
Czemu wobec tego nie przeznaczyç do-
datkowych pieni´dzy dla tych, którzy
ich najbardziej potrzebujà?  Tu w odpo-
wiedzi mo˝na si´ dowiedzieç, ˝e rzàd
poszerzy∏ kràg osób uprawnionych do
przedmiotów ortopedycznych oraz
Êrodków pomocniczych o nieubezpie-
czonych obywateli i spe∏niajàcych kry-
teria z ustawy o pomocy spo∏ecznej.
Nie zapominajmy, ˝e kràg tych osób
jest niewielki w stosunku do ogó∏u nie-
pe∏nosprawnych i nie wszyscy skorzy-
stajà z tych uprawnieƒ. 

Pomimo braku wyraênych deklara-
cji w sprawie pozytywnych zmian za-
pisanych w nowych rozporzàdzeniach,
nale˝y liczyç, i˝ jednak znajdà si´
mo˝liwoÊci poprawy sytuacji osób
niepe∏nosprawnych i dotkni´tych
NTM. Byç mo˝e ostro˝noÊç w s∏o-
wach ministra Ni˝ankowskiego jest
jednak zapowiedzià pewnych zmian.
Miejmy te˝ nadziej´, ˝e projekty roz-
porzàdzeƒ powstanà we wspó∏pracy
z zainteresowanymi organizacjami,
czego domagajà si´ nie tylko te ostat-
nie, ale równie˝ opozycja. Zapowiada
si´ jednak na ci´˝ki poród.
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