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13 sierpnia br. Minister Zdrowia Ewa 
Kopacz w porozumieniu z Ministrem 
Finansów zatwierdziła budżet NFZ 

na 2011 r. Przewidywał on, że w 2011 roku na 
świadczenia zdrowotne zostanie przeznaczone 
56,2 mld zł. Nowy plan finansowy NFZ spotkał 
się z bardzo szeroką krytyką. Nie pozostawili na 
nim suchej nitki zarówno członkowie sejmowej 
komisji zdrowia, którzy negatywnie zaopinio-
wali planowany budżet jak i dyrektorzy szpitali.  
W konsekwencji między 23 a 25 sierpnia br. 
Prezes NFZ uchwalił siedem kolejnych zarządzeń 
zmieniających plan finansowy NFZ na 2011 r.
Ostatecznie budżet NFZ na 2011 r. przewiduje, 
że na zaopatrzenie pomocnicze i ortopedyczne 
zostanie przeznaczone 600 991 000 zł czyli  
o 3,6 % (21 074 000 zł) więcej niż w roku bie-
żącym (w stosunku do aktualnego planu). Od 
kilku lat notujemy systematyczny wzrost wydat-
ków płatnika na dofinansowanie zaopatrzenia 
pomocniczego i ortopedycznego, mimo to pa-
lące problemy osób niepełnosprawnych i prze-
wlekłe chorych nadal pozostają nierozwiązane. 
Działania Resortu Zdrowia na rzecz osób nie-
pełnosprawnych mają charakter prowizoryczny  
a zmiany są czysto kosmetyczne. Sztandarowym 
przykładem takiej pozornej zmiany był podział 
nadwyżki powstałej w budżecie Narodowe-
go Funduszu Zdrowia po pierwszym kwartale 
2010 r. – wzrost wydatków na refundację le-
ków wyniósł wtedy 11,83% czyli blisko 899 
mln zł, natomiast na zaopatrzenie ortopedyczne  
i pomocnicze przeznaczono dodatkowo – zale-
dwie 2,17 % czyli 12,3 mln zł.
Nadmiernie restrykcyjny i skomplikowany system 
wyklucza część potrzebujących z kręgu upraw-
nionych do otrzymania refundacji, a propono-
wany wzrost wydatków jedynie w niewielkim 
procencie zabezpiecza rzeczywiste potrzeby.  
W pierwszym kwartale 2010 roku w kolejkach 
po dofinansowanie zaopatrzenia pomocnicze-
go i ortopedycznego czekało odpowiednio 29 
540 oraz 8 470 osób. Polacy należą do gro-
na najbardziej niezadowolonych pacjentów  
w Europie – nie może być jednak inaczej kie-
dy system jest wadliwy, a pieniądze wyciekają 
szerokim strumieniem. Zgodnie z planem na 
2011 r. relacja wydatków na środki pomocni-
cze i przedmioty ortopedyczne do leków wy-
niesie 1:14,5.                                              ■

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Anna Sulka

Finanse NFZ
Co rośnie, co spada?

BUD�ET NFZ (w ty�.) 2010
(z 31.07.2009)

2010
(zmiana z 06.07.2010)

2011
(zmiana z 25.08.2010)

Leczenie szpitalne 23 195 353 26 728 906 24 629 488

Refundacja cen leków 8 043 651 8 495 644 8 704 097

Rehabilitacja lecznicza 1 654 809 1 750 140 1 695 257

Zaopatrzenie w sprz�t
ortopedyczny, �rodki
pomocnicze i lecznicze �rodki
techniczne

574 536 579 917 600 991

�wiadczenia piel�gnacyjne i
opieku�cze w ramach opieki
d�ugoterminowej

916 337 947 224 926 044

386 453 473 570 597 584 579 600
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Relacja wydatków NFZ na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne do wydatków na leki (w mln)

Budżet NFZ na refundację środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych w latach 2004–2010 (w mln)
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