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nie uprawnienia wykonawcze. Zarzàdzenie
Prezesa ma za zadanie niejako „doprecyzo-
waç” rozporzàdzenie Ministerstwa Zdrowia.
Co ciekawe rozporzàdzenie dot. zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i Êrodki po-
mocnicze, nie zosta∏o de facto znowelizowa-
ne od ponad 10 lat, nie zmieni∏y si´ zarówno
limity jak i kryteria przyznawania zaopatrze-
nia ortopedycznego i pomocniczego. Tym-
czasem przepisy wykonawcze regulujàce wa-
runki realizacji ww. Êwiadczeƒ z roku na rok
stajà si´ coraz bardziej restrykcyjne, a dost´p
do nich mocno ograniczony.

Potrzeby pacjentów wymagajàcych zaopa-
trzenia ortopedycznego i pomocniczego zo-
sta∏y ca∏kowicie zepchni´te na margines. Do-
skonale obrazuje to sytuacja, która mia∏a
miejsce podczas IV Konferencji – spotkania
liderów organizacji pacjentów, zorganizowa-
nej przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej z okazji Âwiatowego Dnia Cho-
rego. Organizatorzy imprezy stworzyli
uczestnikom mo˝liwoÊç zabrania g∏osu w de-
bacie, wymiany poglàdów, a tak˝e osobistej
rozmowy z zaproszonymi goÊçmi m.in.
przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Tyle
jeÊli chodzi o za∏o˝enia, w rzeczywistoÊci
cz´Êç organizacji pacjenckich zosta∏a ca∏ko-
wicie pomini´ta bàdê czas, który zosta∏ im
przyznany, uniemo˝liwia∏ jakàkolwiek dys-
kusj .́ Przedstawicielki Stowarzyszenia Osób
z NTM „UroConti”, które wzi´∏y udzia∏
w konferencji sà mocno rozczarowane. –
Nasz udzia∏ w debacie zosta∏ mocno ograniczo-
ny. Mia∏yÊmy jedynie kilka minut na zadanie py-
tania. Oczekiwa∏yÊmy konkretnej deklaracji ze
strony Resortu Zdrowia – czy zamierza ∏ataç
dziur´ w bud˝ecie s∏u˝by zdrowia kosztem osób
niepe∏nosprawnych i przewlekle chorych, oraz
czy jest szansa na zwi´kszenie limitów na Êrodki
wch∏aniajàce. Odpowiedê Ministra Twardow-
skiego, a tak˝e lekcewa˝enie z jakim odniós∏ si´
do problemów pacjentów z nietrzymaniem mo-
czu ca∏kowicie nas zaskoczy∏a. Twierdzenie, ˝e
problem ten dotyka jedynie osób po 75 roku ̋ ycia
ca∏kowicie mija si´ z prawdà – podsumowuje
Maria Zdeb, Prezes Stowarzyszenia. W rze-
czywistoÊci ka˝da choroba nowotworowa
w obr´bie uk∏adu nerwowego, dolnego od-
cinka przewodu pokarmowego, czy dolnego
odcinka moczowo–p∏ciowego mo˝e dopro-

wadziç w konsekwencji do wystàpienia nie-
trzymania moczu. Problem ten dotyka rów-
nie˝ kobiety w cià˝y oraz po porodzie. – S∏u-
chajàc Ministra Twardowskiego, s∏ucha∏am
przede wszystkim wypowiedzi lekarza, dlatego
z niedowierzaniem przyj´∏am t∏umaczenie, ˝e
pacjentom z nietrzymaniem moczu, tak jak
wszystkim osobom po 75 roku ˝ycia, nale˝y si´
zasi∏ek piel´gnacyjny oraz wsparcie pomocy spo-
∏ecznej i z tych Êrodków mogà zakupiç sobie pie-
luchomajtki – ze smutkiem dodaje Prezes
Stowarzyszenia „UroConti”.

Niestety wiele wskazuje na to, ̋ e w najbli˝-
szym czasie w dziedzinie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i Êrodki po-
mocnicze nic si´ nie zmieni. Minister Twar-
dowski podczas posiedzenia Parlamentarne-
go Zespo∏u ds. Osób Niepe∏nosprawnych,
które odby∏o si´ 19 lutego br. zapowiedzia∏,
˝e dopóki NFZ nie wygospodaruje dodatko-
wych Êrodków finansowych, to ˝adnych
istotnych zmian w rozporzàdzeniu nie b´-
dzie. A w chwili obecnej nic nie wskazuje na
to ˝eby mia∏y pojawiç si´ jakiekolwiek nad-
programowe Êrodki. Niepe∏nosprawni mu-
szà wi´c uzbroiç si´ w cierpliwoÊç.             ■

■ Kolejnym krajem, którego rozwiàzania
w zakresie refundacji Êrodków wch∏aniajà-
cych podglàdamy, jest Dania. 

Ârodki absorpcyjne dla osób z NTM sà
w Danii refundowane, ale – tak jak w wi´k-
szoÊci europejskich krajów – wskazaniem
medycznym uprawniajàcym do ich otrzy-
mania jest nietrzymanie moczu (w Polsce
za kryterium nadal uznaje si´ nowotwory
i choroby uk∏adu nerwowego). 

Duƒski pacjent ma prawo nabyç po-
trzebne mu Êrodki absorpcyjne ze stupro-
centowà refundacjà. Polski musi natomiast
zap∏aciç 30% ceny (z wyjàtkiem osób cier-
piàcych na wybrane nowotwory, dla któ-
rych produkty wch∏aniajàce sà refundowa-
ne w 100%). Dania mo˝e pochwaliç si´
równie˝ brakiem limitów zarówno ceno-
wych, jak i iloÊciowych. Potrzebne zaopa-
trzenie mo˝na odebraç w oÊrodku zdrowia
lub zamówiç dostaw´ bezpoÊrednio do do-
mu pacjenta. I w tym zakresie Polska pozo-
staje niestety nadal daleko w tyle.          KC
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Refundacja Êrodków wch∏aniajàcych: Dania vs. Polska
DANIA POLSKA

Liczba mieszkaƒców 5,4 mln 38 mln

Refundacja Êrodków tak tak
wch∏aniajàcych

Wskazania medyczne nietrzymanie moczu choroby nowotworowe,
do przyznania upoÊledzenie umys∏owe, 
refundacji zespo∏y ot´pienne,

choroby uk∏adu nerwowego,
wady rozwojowe

Klasyfikacja przy lekkim, Êrednim i ci´˝kim dla w/w kryteriów
refundacji stopniu NTM refundacja chorobowych refundacja 
w oparciu o stopieƒ pieluchomajtek, majtek ch∏onnych, wk∏adów anatomicznych,
nietrzymania moczu pieluch anatomicznych, wk∏adów pieluch anatomicznych,

i podk∏adów pieluchomajtek i podk∏adów

IloÊç refundowanych bez limitu do 60 szt.
sztuk / m–c

Limit cenowy / m–c brak w zale˝noÊci od wysokoÊci
refundacji (100% lub 70 %)
odpowiednio: 77 lub 90 z∏

Wspó∏p∏acenie 0% 0% przy nowotworach
przez pacjenta lub 30% przy pozosta∏ych
wskazaniach medycznych


