
N iewiele czasu zosta∏o do zakoƒcze-
nia 2008 roku, a w sprawie Rozpo-
rzàdzenia Ministra Zdrowia doty-

czàcego zaopatrzenia w przedmioty orto-
pedyczne i Êrodki pomocnicze panuje
nadal wyjàtkowy spokój. W tej sprawie
nie ma t∏umaczenia, ˝e opozycja prze-
szkadza, ˝e Pani Minister ma dobrà wol´
tylko inni nie pozwalajà. Przyk∏ad tego
Rozporzàdzenia wyraênie pokazuje, ˝e
Pani Minister ma z∏à wol´ i nie chce po-
zytywnie rozwiàzaç tak bardzo wa˝nego
problemu dotyczàcego ca∏ego Êrodowi-
ska osób niepe∏nosprawnych.

Na potwierdzenie powy˝szego faktu
przedstawi´, co do tej pory zrobiono
w tej sprawie:

W styczniu br. przez Ministerstwo zo-
sta∏ przedstawiony projekt nowego Roz-
porzàdzenia, który – w poprzednim –
zmienia∏ jedyny dobry fragment, a mia-
nowicie klasyfikacj´ oraz nazewnictwo
sprz´tu ortopedycznego. Projekt ten spo-
tka∏ si´ z totalnà krytykà ca∏ego Êrodowi-

ska zajmujàcego si´ zaopatrzeniem orto-
pedycznym – w tym producentów i orga-
nizacji pozarzàdowych. Wprowadzenie
tego projektu spowodowa∏oby chaos
w przyznawaniu zaopatrzenia przez kolej-
ne dziesi´ciolecia. I mo˝e o to chodzi∏o
Pani Minister, abyÊmy zat´sknili do stare-
go, krytykowanego przez wszystkich Roz-
porzàdzenia.

Termin 15 lutego 2008 r., przesuni´ty
nast´pnie do 15 marca br., by∏ terminem
granicznym do sk∏adania opinii w tej
kwestii. Min´∏o ju˝ prawie 10 miesi´cy
i cisza, brak informacji, co dalej z Rozpo-
rzàdzeniem, czy przewidywane sà kon-
sultacje? Sprawa dotyczy kilku procent
wydatków NFZ i mo˝e to dla Minister-
stwa jest ma∏y problem, ale nie dla osób
niepe∏nosprawnych, dla których w∏aÊci-
we zaopatrzenie ortopedyczne jest pod-
stawà godnej egzystencji. 

MyÊl ,́ ˝e czas najwy˝szy rozpoczàç
konsultacje. Czas zaczàç ws∏uchiwaç si´
w opinie Êrodowisk, dla których zaopa-

trzenie ortopedyczne
nie jest bazà do robie-
nia dobrych interesów,
a kwestià „byç albo nie
byç“ w ˝yciu rodzin-
nym, spo∏ecznym i za-
wodowym. Pani Mini-
ster – mo˝e trzeba – so-

bie przypomnieç czas, w którym siedzia-
∏a Pani w ∏awach opozycji sejmowej i
ws∏uchiwa∏a si´ w g∏osy Êrodowisk orga-
nizacji pozarzàdowych. Z tych Êrodowisk
wyp∏ywajà opinie najbardziej obiektyw-
ne, nieprzeliczane na iloÊç zysku, a jedy-
nie na jakoÊç i egzystencj´ ludzi, którzy
bardzo cz´sto potrzebujà pomocy Paƒ-
stwa jak powietrza. 

Brak dobrego Rozporzàdzenia dotyczà-
cego zaopatrzenia ortopedycznego, to dal-
sza degradacja przemys∏u ortopedycznego
w Polsce oraz ciàg∏e cofanie si´ w stosun-
ku do rozwiàzaƒ technicznych sprz´tu,
który jest produkowany w krajach przo-
dujàcych. Brak uaktualnienia cen powo-
duje, ˝e dla coraz wi´kszej grupy osób,
sprz´t ten jest nieosiàgalny. B∏´dem jest
przyj´cie za∏o˝enia majàcego na celu
wprowadzanie kolejnych ograniczeƒ,
utrudnieƒ, niejasnoÊci, poniewa˝ droga ta
prowadzi donikàd i pozostawia problem
nierozwiàzany. Tà myÊl dedykuj´ Pani
Minister Kopacz, ku ROZWADZE…
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Wubieg∏ym numerze Kwartalnika
NTM przedstawiliÊmy Paƒstwu hi-
stori´ pana Krzysztofa Kobusa z ¸o-

dzi, który mimo wielu przeciwnoÊci losu nie
podda∏ si´ i postanowi∏ walczyç z niespra-
wiedliwymi przepisami i brakiem zrozumie-
nia ze strony urz´dników. Dzi´ki nieust´pli-
woÊci pana Krzysztofa, uda∏o si´ uzyskaç
z Ministerstwa Zdrowia oficjalnà interpreta-
cj´ kontrowersyjnych przepisów i wielu oso-
bom niedos∏yszàcym daç szans´ na refunda-
cj´ dwóch aparatów s∏uchowych, a nie tylko
jednego. 

Do niedawna, w obowiàzujàcym rozpo-
rzàdzeniu Ministra Zdrowia okreÊlajàcym
zasady przyznawania dofinansowaƒ do apa-
ratów s∏uchowych, osobom na rencie, eme-
ryturze czy te˝ b´dàcych po prostu bez pra-

cy nie przys∏ugiwa∏ zwrot kosztów za drugi
aparat s∏uchowy. Pan Krzysztof, który nie-
dos∏ysza∏ na oboje uszu, przeszed∏ d∏ugà
drog´ administracyjnà, aby w koƒcu udo-
wodniç, ˝e nawet obecnie obowiàzujàce
przepisy wcale nie dyskryminujà osób star-
szych i pozostajàcych bez pracy. Okaza∏o si´
bowiem, ˝e osoba „czynna zawodowo” to
taka, która wykonuje jakàÊ czynnoÊç i jest
sk∏onna do dzia∏ania, a zatem równie˝ osoba
bezrobotna, która poszukuje pracy. Tak
wi´c, „aktywnym” osobom niepracujàcym
oraz emerytom i rencistom tak˝e przys∏ugu-
je refundacja na drugi aparat s∏uchowy. Tym
samym nasz bohater pomóg∏ nie tylko so-
bie, ale tak˝e wielu niepe∏nosprawnym.

Pan Krzysztof podejmowa∏ wiele dzia∏aƒ
w celu nag∏oÊnienia tej informacji, m. in.

wzià∏ udzia∏ w programie telewizyjnym,
udziela∏ wypowiedzi redakcjom prasowym,
w tym równie˝ naszej redakcji. Niestety, po
publikacji ubieg∏ego numeru Kwartalnika
NTM, dotar∏a do nas tragiczna wiadomoÊç
o Êmierci pana Kobusa. W imieniu ca∏ej re-
dakcji naszego pisma, jak równie˝ wszyst-
kich tych osób, którym pan Krzysztof po-
móg∏ poprzez swoje dzia∏ania, chcielibyÊmy
z∏o˝yç szczere wyrazy wspó∏czucia zarówno
dla rodziny, jak i bliskich zmar∏ego. Mamy
nadziej ,́ ˝e ca∏y trud i starania, które pan
Krzysztof w∏o˝y∏ w walk´ z absurdalnymi
przepisami, mogà pos∏u˝yç za przyk∏ad
i wskazówk´ dla innych osób, prowadzàcych
podobne dzia∏ania. 
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