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W 1999 roku Mazowiecka Re-
gionalna Kasa Chorych mia∏a
w swej ewidencji oko∏o 7000
ubezpieczonych, korzystajà-
cych z pieluch ró˝nego typu,
a w tej chwili ma ponad 
10 000 osób. Grupa ta stale
roÊnie. Przybywa te˝ punk-
tów, w których mo˝na si´ za-
opatrzyç w pieluchy na zlece-
nie lekarskie. Sieç dystrybucji
jest rozwini´ta: z Kasà wspó∏-
pracuje 7 producentów.

Pieluchy - na zlecenie
„Je˝eli lekarz uzna, ˝e pacjent wyma-

ga takiego zaopatrzenia - zgodnie z obo-
wiàzujàcym rozporzàdzeniem ministra
zdrowia i jednostkami chorobowymi -
to pacjent dostaje zlecenie od lekarza
i albo on sam, albo ktoÊ z rodziny reali-
zuje je w specjalnych punktach dystry-
bucyjnych, które majà podpisane umo-
wy z Mazowieckà Regionalnà Kasà
Chorych. Sà to g∏ównie apteki lub punk-
ty z materia∏ami medycznymi. Sieç dys-
trybucji zosta∏a rozwini´ta”, mówi Jo-
lanta Górecka, naczelnik Wydzia∏u
Ârodków Pomocniczych tej kasy.

Na ˝yczenie pacjenta niektóre firmy
dostarczajà pieluchy do domu. Ale nie
mo˝na mu tego narzucaç: nie wszyscy
chcà, ˝eby sàsiedzi oglàdali pod ich do-
mem firmowy samochod rozwo˝àcy
pieluchy. JeÊli zaÊ pacjent domu pomo-
cy spo∏ecznej potrzebuje pieluch, to
uprawniony lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego, który ma umow´ z kasà cho-
rych, wypisuje mu zlecenie. 

Rozporzàdzenia ministra zdrowia
z 10 paêdziernika 2001 roku ( Dziennik
Ustaw nr 121, pozycja 1313, 1314)
ustalajà zasady wystawiania zleceƒ ma
Êrodki pomocnicze i limity cenowe.
Zlecenie wystawia pacjentowi lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego, który ma
podpisanà umow´ z kasà chorych. Zle-
cenie na pieluchy dla chorych na nowo-
twory mo˝e równie˝ wypisaç onkolog
lub chirurg, a dla osób z chorobami

neurologicznymi, wadami rozwojowy-
mi i upoÊledzeniem umys∏owym - neu-
rolog, urolog lub chirurg.

Komu za darmo, 
kto musi p∏aciç

Przepisy precyzujà, kiedy pacjent
mo˝e otrzymaç pieluchomajtki i pie-
luchy anatomiczne bezp∏atnie i kiedy
musi sam za nie p∏aciç cz´Êciowo lub
w ca∏oÊci. Bezp∏atnie chory mo˝e
otrzymaç pieluchy anatomiczne, je˝e-
li ma rozpoznanie dotyczàce nowo-
tworów, natomiast przy nietrzymaniu
moczu z innych przyczyn przys∏ugujà
pieluchomajtki z odp∏atnoÊcià 30
proc. Pacjenci z nowotworami mogà
zamiennie stosowaç
pieluchomajtki za-
miast pieluch anato-
micznych, ale wtedy
równie˝ p∏acà 30%.
Ten, kto stale u˝ywa
pieluch z refundacjà,
musi przedstawiaç co
miesiàc nowe zlece-
nie od lekarza.

Pieluchy mogà byç
zapisywane nie tylko
doros∏ym z nietrzyma-
niem moczu, ale tak˝e
dzieciom powy˝ej 3
roku ˝ycia. Sà dzieci
z rozmaitymi schorze-
niami, które moczà si´
niezale˝nie od wieku.
Potrzebujà one wi´cej
pieluch ni˝ dzieci
z moczeniem nocnym,
którym wystarcza za-
zwyczaj 30 pieluch
miesi´cznie, stosowa-
nych tylko na noc.
O wielkoÊci “przydzia-
∏u” dla ka˝dego pa-
cjenta decyduje lekarz
w zale˝noÊci od scho-
rzenia. 

Na refundowane pieluchomajtki
i pieluchy anatomiczne ustalono limity
wartoÊciowe i iloÊciowe. Limit warto-
Êciowy za komplet do 60 sztuk pielu-
chomajtek wynosi 90 z∏, a dla pieluch

anatomicznych 77 z∏. JeÊli weêmie si´
pod uwag´ 30-procentowy udzia∏ w∏a-
sny pacjenta, to okazuje si´, ˝e musi on
zap∏aciç 53,90 z∏ za pieluchy anato-
miczne i 63 z∏ za pieluchomajtki. 

Pieluchomajtki wydawane sà w Pol-
sce pacjentom od grudnia 1996 roku.
Przed reformà s∏u˝by zdrowia, zapoczàt-
kowanà w 1999 roku, istnia∏a refundacja
pieluch, ale system dzia∏a∏ inaczej, a ob-
szar województwa wokó∏ Warszawy by∏
inny ni˝ obszar obecnego województwa
mazowieckiego. Poczàtkowo pieluchy
by∏y wydawane w Zak∏adach Opieki
Zdrowotnej (ZOZ). Ka˝dy ZOZ og∏asza∏
przetarg, ale wybiera∏ tylko jednà firm´
dostarczajàcà pieluch. Zaopatrywa∏ pa-
cjentów wy∏àcznie na swoim terenie. No-

wy system zaczà∏ funk-
cjonowaç dopiero po re-
formie. „W pierwszym
pó∏roczu 1999 roku
dzia∏aliÊmy jeszcze we-
d∏ug starego systemu.
Do koƒca lipca 2000 za-
opatrzenie prowadzi∏y
nadal ZOZ, a pacjenci
byli informowani, ˝e od
sierpnia system si´
zmieni”, mówi Górec-
ka.

Po reformie Mazo-
wiecka Regionalna
Kasa Chorych wybie-
ra∏a jednego dostawc´
pieluch na zasadzie
przetargu Poniewa˝
pacjenci narzekali, ˝e
nie majà mo˝liwoÊci
wyboru ró˝nych pro-
duktów, og∏oszony zo-
sta∏ konkurs i od 2000
roku Kasa ma wi´cej
partnerów. Umowy
z Kasà podpisa∏o w
2002 roku siedmiu do-
stawców: Toruƒskie
Zak∏ady Materia∏ów
Opatrunkowych SA,

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., SCA
Hygiene Products Sp. z o.o., Sanimax,
Roko, Gespar oraz Pofam Poznaƒ.

Na terenie dzia∏ania Mazowieckiej
Regionalnej Kasy Chorych jest

Wi´cej ch´tnych na pieluchy

materia∏y
refundowane

pieluchomajtki

pieluchy anatomiczne
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obecnie 400 punktów sprzeda˝y re-
fundowanej pieluch. „Firmy zg∏osi-
∏y, ˝e zaopatrujà ∏àcznie 485 punk-
tów sprzeda˝y, jednak niektóre apte-
ki i sklepy mogà mieç asortyment
kilku firm, a producenci liczà ka˝dy
taki adres oddzielnie”, mówi Górec-
ka.

Przybywa zleceƒ 
na pieluchy

Liczba zleceƒ na pieluchomajtki
i pieluchy anatomiczne zwi´kszy∏a
si´ o 29 proc. w 2000 roku w porów-
naniu z 1999 rokiem, ale Êrodki wy-
dane na refundacj´ przez Mazowiec-
kà Regionalnà Kas´ Chorych wzros∏y
o 46 proc., poniewa˝ od paêdziernika
1999 nastàpi∏a redukcja wysokoÊci
udzia∏u w∏asnego pacjenta z 50 proc.
do 30 proc. Rosnàca liczba zleceƒ
i wy˝sza refundacja da∏y t´ wi´kszà
kwot´. Z kolei w 2001 roku zlecenia
wzros∏y o 9 proc.w stosunku do 2000
roku, a wydatkowane Êrodki finanso-
we wzros∏y o 26 proc., poniewa˝
w lipcu 2000 roku nastàpi∏a zmiana li-
mitów. Uchwa∏à Rady Kasy podnie-
siono je z 84 do 92 z∏ dla pielucho-
majtek i z 73 do 75 dla pieluch anato-
micznych.

W 2002 roku z pewnoÊcià b´dzie
wi´cej zleceƒ na Êrodki pomocnicze,
jednak od 1 stycznia 2002 roku, roz-
porzàdzeniem ministra zdrowia, limi-
ty zosta∏y obni˝one: w tej chwili jest
to 90 z∏ na pieluchomajtki i 77 z∏ na
pieluchy anatomiczne, wi´c lekko
wzroÊnie udzia∏ w∏asny pacjentów
w zaopatrzeniu w te produkty.

Skàd pu∏ap 60 pieluch 
dla pacjenta na miesiàc? 

Ustawodawca przyjà∏ za∏o˝enie, ˝e
pacjent musi sam cz´Êciowo p∏aciç za
finansowanie Êrodków pomocniczych.
Ca∏oÊciowego zaopatrzenia pacjenta
w pieluchy nie udêwignà∏by bud˝et kas
chorych. Od poczàtku w przepisach
przewija si´ limit do 60 sztuk pieluch
miesi´cznie.

„Zapewne ustalajàc ten limit za∏o-
˝ono, ˝e taka liczba pieluch mo˝e po-
móc pacjentowi, ale oczywiÊcie nie je-
steÊmy w stanie zaspokoiç w pe∏ni po-
trzeb pacjenta”, mówi Górecka. To

jest tylko dodatkowa pomoc dla cho-
rego - albo na noc, albo gdy wychodzi
z domu. Górecka zwraca uwag´ na to,
˝e wprawdzie ludzie w Polsce sà
ubo˝si ni˝ na Zachodzie, gdzie te
Êrodki ∏atwiej kupiç pacjentom za
w∏asne pieniadze, ale te˝ bud˝ety pol-
skich kas chorych sà mniejsze ni˝
w innych krajach i nie wystarcza na
refundacj´ Êrodków pomocniczych
w takiej iloÊci, jakà faktycznie zu˝ywa
pacjent.

Wydatki Mazowieckiej Kasy Cho-
rych na ten cel rosnà z roku na rok,
poniewa˝ coraz wi´cej pacjentów wie,
˝e takie Êrodki im przys∏ugujà i coraz
wi´cej lekarzy wypisuje zlecenia na
pieluchy i wk∏ady anatomiczne.

Dost´pne statystyki publikowane
przez Mazowieckà Regionalnà Kas´
Chorych nie wyodr´bniajà wydatków na
Êrodki pomocnicze. Wiadomo tylko, ˝e
w 2000 roku kasa wyda∏a ∏àcznie na
Êwiadczenia zdrowotne dla ubezpieczo-
nych 2,8 mld z∏, w tym wydatki na roz-
maite Êrodki pomocnicze (w∏àcznie ze
sprz´tem ortopedycznym, protezami,
okularami) stanowi∏y zaledwie 0,8 proc.
Brak jest ostatecznych danych za 2001
rok. Plan na rok 2002 zak∏ada, ˝e ∏àczne
wydatki na Êwiadczenia zdrowotne
wzrosnà do 3,7 mld z∏, z czego na
wszystkie Êrodki pomocnicze pójdzie
0,99 proc. tej sumy.

„JeÊli kasa chorych ma ograniczonà
pul´ pieni´dzy na dofinansowanie pie-
luch, to zapewne lepiej by∏oby prze-
znaczyç jà na pieluchy anatomiczne,
które sà taƒsze od pieluchomajtek. Ale
pacjent musi byç przekonany, ˝e tego
chce”, mówi Górecka.

Na Êwiecie ludzie ch´tniej u˝ywajà
pieluch anatomicznych, a nie pielu-
chomajtek. Te pierwsze sà mniej wi-
doczne pod ubraniem. W Polsce jest
odwrotnie: ch´tniej sà u˝ywane pielu-
chomajtki, byç mo˝e dlatego, ˝e
u chorych le˝àcych stanowià one sku-
teczniejsze zabezpieczenie.

Na poczàtku 2000 roku Mazowiecka
Regionalna Kasa Chorych wyda∏a w na-
k∏adzie 10 000 egzemplarzy informator
z przepisami dla osób korzystajàcych
z przedmiotów ortopedycznych i Êrod-
ków pomocniczych, adresowany do le-
karzy i do pacjentów. Przygotowywana
jest zaktualizowana edycja tego vade-
mecum. W nowym wydaniu znajdà si´
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wskazówki dla pacjentów, gdzie mogà
szukaç pomocy, wykaz firm dostarcza-
jàcych pieluchy na rynek oraz informa-
cje o dost´pnych Êrodkach absorbcyj-
nych i innych Êrodkach pomocniczych.
Górecka uwa˝a, ˝e coraz wi´cej ludzi
wie o przys∏ugujacych jej uprawnie-
niach. Mogà nie znaç nowych limitów
lub wysokoÊci udzia∏u w∏asnego, ale sà
Êwiadomi, ˝e takie Êwiadczenie im si´
nale˝y.

Zlecenia na pieluchy -
z nadmiarem informacji 

o pacjentach
Bez zlecenia od lekarza chory nie

mo˝e odebraç pieluch. „Zlecenie za-
wiera dane potrzebne do statystyk,
ilu pacjentów i z jakim schorzeniem
skorzysta∏o z poszczególnych Êrod-

ków pomocniczych. Obecnie recept´
na lek mo˝e wypisaç równie˝ lekarz,
który nie ma umowy z kasà chorych,
natomiast nasze zlecenie mo˝e wypi-
saç tylko lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego, a wi´c musi byç identyfika-
cja tego, kto je wystawi∏”, t∏umaczy
Górecka. Zlecenie Mazowieckiej Re-
gionalnej Kasy Chorych zawiera sze-
reg szczegó∏owych informacji o pa-
cjencie. Niektórzy twierdzà, ˝e jest
ich zbyt wiele. JeÊli informacje
o chorym trafià w niepowo∏ane r´ce,
to tajemnica lekarska stanie si´ fik-
cjà.

Cz´Êç pacjentów nie wie jednak
w ogóle, ˝e takie Êwiadczenie im
przys∏uguje, cz´Êç si´ wstydzi i woli
kupowaç pieluchy za w∏asne pienià-
dze. Niektóre kobiety ratujà si´ pod-
paskami stosowanymi podczas mie-
siàczki, które nie zawsze zdajà ega-

zamin. Pacjentki nie wiedzà o tym,
˝e w aptece mo˝na kupiç specjalne
wk∏adki zbierajàce mocz, które za-
wierajà odpowiednie absorbenty. 

Dla osób z problemem nietrzyma-
nia moczu przydatne sà równie˝ cew-
niki. „Cewniki zewn´trzne, zak∏ada-
ne jak prezerwatywa, sà ch´tnie sto-
sowane przez m∏odych ludzi je˝d˝à-
cych na wózku. Dla m´˝czyzn sà one
nawet wygodniejsze ni˝ pieluchy. Do
cewnika do∏àczany jest worek na
mocz, który w dogodnym momencie
mo˝na opró˝niç. Worki sà ró˝nej
wielkoÊci . Zaopatrzone w d∏u˝szy
dren i umocowane do uda albo do
∏ydki chorego, sà one niewidoczne
pod ubraniem. Nawet niektórzy pa-
cjenci chodzàcy z tego korzystajà”,
mówi Górecka.

Sà dwa rodzaje worków: samo-
przylepne i z paskiem mocujàcym -
zale˝nie od tego, co pacjent wybie-
rze. Worki sà równie˝ dost´pne na
zlecenie - do 30 sztuk miesi´cznie.

Operacje przywracajàce normalne
funkcjonowanie p´cherza sà finanso-
wane przez kasy chorych w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego. Brak
jest zbiorczych informacji, ile prze-
znacza na op∏acanie tych operacji
Mazowiecka Regionalna Kasa Cho-
rych.

Wanda Jelonkiewicz

Wzrost liczby zleceƒ na pieluchomajtki i pieluchy anatomiczne w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych

Rok 1999 2000 2001 2002

liczba zleceƒ 86 592 121 483 133 461 -
wzrost procentowy zrealizowanych zleceƒ 29 % 9 % -
wzrost procentowy wydatków 46 % 26 % -
udzia∏ tych wydatków w bud˝ecie Wydzia∏u 20 % 27% 30 % -
dystrybucja ZOZ do lipca 1999 3 firmy 5 firm 7 firm

od lipca 1999 TZMO* 96 punktów 268 punktów 465 punktów

* Toruƒskie Zak∏ady Materia∏ów Opatrunkowych                                                                                   èród∏o: dane Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych

wariant 1           (cena 60 szt. pieluchomajtek)     90z∏. 27z∏ (cena dla pacjenta) 

wariant 2           (cena 60 szt. pieluchomajtek) 105z∏. 42z∏ (cena dla pacjenta)

➡➡  
➡➡
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Jak wyglàda wspó∏p∏acenie pacjenta?
Limit na 60 pieluchomajtek (wyglàdajà jak pampersy dla doros∏ych) wynosi 90 z∏,
jeÊli udzia∏ Kasy w finansowaniu pieluch wynosi 70 proc., a pacjenta 30 proc., 
to pacjent p∏aci 27 z∏, a Kasa 63 z∏.
Pieluchy mogà byç taƒsze i dro˝sze. JeÊli 60 sztuk kosztuje 105 z∏ ( 1 sztuka po 1,75 z∏),
to kasa nadal dop∏aca 63 z∏, a pacjent p∏aci 27 proc. oraz nadwy˝k´ wobec 90 z∏, 
czyli 27 z∏ + 15 z∏ = 42 z∏.
JeÊli 60 sztuk kosztuje 72 z∏ (1 sztuka po 1,20 z∏), to pacjent p∏aci 21,60 z∏, a kasa 50,40 z∏.


