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W listach nadchodzàcych 

od poczàtku ukazywania si´

kwartalnika czytelnicy wska-

zywali na trudnoÊci z zakupem

pieluch i pieluchomajtek. Spra-

wia je niewielka liczba punk-

tów zlokalizowanych

w odleg∏ych od miejsca 

zamieszkania dzielnicach.

W wielu miastach istnieje zaledwie

kilka punktów realizujàcych wnioski.

W stolicy nieco wi´cej ale stanowczo za

ma∏o na potrzeby prawie dwumiliono-

wej metropolii. Na problemy z dotar-

ciem do sklepów nak∏adajà si´ czasem

trudnoÊci w wyborze i rozmiarze. Lu-

dzie starsi, cierpiàcy na NTM ale poru-

szajàcy si´ samodzielnie szczególnie

odczuwajà te ograniczenia. Stanowi to

równie˝ problem dla zabieganego m∏od-

szego pokolenia, które realizuje wnioski

dla siebie lub cz∏onków swoich rodzin.

Przyj´ty przez niektóre regionalne

kasy chorych sposób dystrybucji jest

niezrozumia∏y zw∏aszcza, ˝e przypo-

mina on „r´czne sterowanie”. Kasy

Chorych, podpisujàc umowy z nie-

licznymi dostawcami lub producenta-

mi, mia∏y raczej na wzgl´dzie w∏asne

dobro ni˝ pacjenta. O ile bowiem ∏a-

twiej kontrolowaç i rozliczaç si´

z jednym czy dwoma dystrybutorami

ni˝ kilkunastoma. Ale limitowany

system dost´pu do podstawowego,

w koƒcu, Êrodka higieny dla ludzi

z NTM, nie wsz´dzie obowiàzuje. Sà

województwa, w których kasy cho-

rych przyj´∏y wygodniejszy dla pa-

cjentów system.

W poprzednim numerze pisaliÊmy

o Âlàskiej Regionalnej Kasie Cho-

rych. Tym razem przedstawimy sys-

tem dystrybucji w Ma∏opolskiej Kasie

Chorych. Dla przeciwwagi poka˝emy,

w jaki sposób mieszkaƒcy wojewódz-

twa warmiƒsko-mazurskiego mogà

si´ zaopatrywaç w refundowane mate-

ria∏y ch∏onne.

Przede wszystkim lekarz domowy 

W województwie ma∏opolskim, po-

dobnie jak w innych, roÊnie zapotrzebo-

wanie na materia∏y ch∏onne. O ile w 2000

roku miesi´cznie realizowano prawie 83

tysiàce wniosków na pieluchy i pielucho-

majtki, o tyle w 2001 roku - ju˝ ponad

107 tysi´cy. Nastàpi∏ wi´c wzrost o oko-

∏o 29 procent. Korzysta∏o z nich prawie 9

tysi´cy osób. W tym roku prawdopodob-

nie liczba ich jest wi´ksza.

Wnioski na Êrodki pomocnicze mogà

byç, przypomnijmy, zlecane przez neuro-

loga, urologa, chirurga, felczera i lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej. W po-

przednim roku zaleci∏o je prawie 3,5 ty-

siàca lekarzy w regionie. WÊród nich

przewa˝ajà lekarze podstawowej opieki.

W zwiàzku ze wzrostem liczby pa-

cjentów systematycznie roÊnie kwota

refundacji. O ile w 2000 roku suma ta

wynios∏a 4,86 mln z∏, o tyle w 2001 ro-

ku - 6,29 mln z∏. Natomiast w ciàgu

siedmiu miesi´cy tego roku Ma∏opolska

Kasa Chorych zrefundowa∏a Êrodki za

ponad 4,4 mln z∏.

Udzia∏ wydatków w pieluchomajtki

i pieluchy anatomiczne w bud˝ecie wy-

dzia∏u Êrodków pomocniczych i przed-

miotów ortopedycznych przedstawiono

w tabeli powy˝ej.

Zaopatrzenie w Êrodki pomocnicze re-

guluje rozporzàdzenie ministra zdrowia

i obowiàzuje ono wszystkie kasy cho-

rych. Przypomnijmy, i˝ odbywa si´ ono

w oparciu o wniosek wypisany przez

upowa˝nionego lekarza (okreÊlona spe-

cjalizacja) i potwierdzony do refundacji

w Punkcie Ewidencyjnym. W woje–

wództwie ma∏opolskim sà to dowolne

sklepy, apteki lub punkty sprzeda˝y pro-

Ile wart jest dowóz do domu?

Pieluchy i pieluchomajtki

KWOTA BUD˚ET UDZIA¸
ROK REFUNDACJI ROCZNY W BUD˚ECIE

2000 4864038,75 z∏ 18879800 z∏ 26%

2001 6298670,67 z∏ 22135000 z∏ 28%

2002* 7585457,1 z∏* 29000000 z∏ 26%

*w oparciu o dane I - VII

˚ród∏o: Ma∏opolska RKCH

Maria Weber
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wadzàcym bran˝owà dzia∏alnoÊç gospo-

darczà. Wnioski sà wa˝ne jeden miesiàc

i nie mogà byç prolongowane.

Na terenie ca∏ego kraju

Ma∏opolska Kasa Chorych nie zawiera

umów z producentami i dystrybutorami

przedmiotów ortopedycznych, Êrodków po-

mocniczych i leczniczych Êrodków tech-

nicznych, pozostawiajàc wybór miejsca re-

alizacji wniosku na terenie ca∏ego kraju -

JednoczeÊnie jednak okreÊliliÊmy warunki,

które powinny spe∏niaç podmioty realizujà-

ce wnioski - powiedzia∏ Tomasz Bochenek,

dyrektor departamentu gospodarki lekami,

Êrodkami pomocniczymi i przedmiotami

ortopedycznymi - refundacja odbywa si´

wy∏àcznie poprzez rozliczenie pomi´dzy

podmiotem gospodarczym a kasà chorych.

Zgodnie z tymi warunkami sklep czy apte-

ka mo˝e zwróciç si´ do kasy o refundacj´

Êrodków za wydane Êrodki, sk∏adajàc w ter-

minie do 10 dnia ka˝dego miesiàca doku-

mentacj´ za poprzedni miesiàc.

Wed∏ug Ma∏opolskiej Kasy to Êrodki

pomocnicze powinny podà˝aç za pa-

cjentem. JednoczeÊnie dostawcom

i ubezpieczonym nie sà narzucane ˝adne

limity. - Taki system sprzyja przedsi´-

biorczoÊci oraz wzrostu zatrudnienia

w nowopowstajàcych punktach dystry-

bucji Êrodków pomocniczych - doda∏

dyr. T. Bochenek - to pacjent dokonuje

wyboru a nie jego kasa chorych. 

Dowóz na ˝yczenie

Innà strategi´ zaopatrzenia pacjen-

tów w Êrodki ch∏onne przyj´∏a War-

miƒsko-Mazurska Kasa Chorych. - Na

2002 rok podpisaliÊmy umowy z dwie-

ma firmami zajmujàcymi si´ dystrybu-

cjà pieluchomajtek - poinformowa∏ nas

dyr. Andrzej Zakrzewski, zast´pca dyr.

Kasy Chorych - firmy te zapewniajà

sieç dystrybucji na terenie ca∏ego wo-

jewództwa, bezp∏atnà infolini´ i bez-

p∏atny dowóz do domu pacjenta w cià-

gu 48 godzin od momentu z∏o˝enia za-

mówienia. Jedynie ci dwaj dystrybuto-

rzy spe∏nili warunki przechowywania

Êrodków.

W rozmowie z nami podkreÊli∏, ˝e

ten system jest daleko bardziej komfor-

towy ni˝ korzystanie z nielicznych

punktów dystrybutorskich. - UznaliÊmy

to za najlepsze rozwiàzanie. W przy-

sz∏oÊci jednak, po zatwierdzeniu przez

ministerstwo zdrowia jednolitych

umów, ta sieç b´dzie g´stsza - powie-

dzia∏ -zw∏aszcza, ˝e potrzeby zaopa-

trzenia rosnà. Poczàwszy od 1999 roku

Êrodki na refundacj´ pieluchomajtek

i pieluch wzrastajà w tempie 10-15 pro-

cent rocznie.

Firmy, o których wspomnia∏ dyr. A.

Zakrzewski, to „Lemar” – dystrybutor

Êrodków i Toruƒskie Zak∏ady Materia-

∏ów Opatrunkowych, jeden z najwi´k-

szych producentów w kraju i jednocze-

Ênie dystrybutor w∏asnych produktów.

Jak w praktyce dzia∏a dowóz do do-

mu? Odwiedzi∏am jednà z dwóch firm -

- „Lemar”. Jej biuro i hurtownia mieÊci

si´ w Olsztynie niedaleko dworca kole-

jowego, przy jednej z g∏ównych ulic

miasta. Podczas mojej wizyty telefo-

nistka odebra∏a sporo próÊb o realizacj´

wniosku z dostawà do domu. - W Olsz-

tynie i bli˝szych miastach sà one reali-

zowane prawie natychmiast - mówi

Piotr Bieleƒ, wspó∏w∏aÊciciel firmy -

do dalszych doje˝d˝amy z kilkoma za-

mówieniami. JeÊli ktoÊ nie chce lub nie

mo˝e poczekaç jednego dnia, proponu-

jemy mu wizyt´ w aptece w danej miej-

scowoÊci, z którà mamy umow´ na do-

stawy. Dowóz Êrodków do domu jest

kosztowny, ale ten sposób wymusi∏a na

nas kasa chorych. 

Nie wszystkim zresztà ona odpowia-

da. Nie tylko mieszkaƒcom. Na przy-

k∏ad Pomorska Kasa Chorych, której

zaproponowa∏ ten sposób dystrybucji

jeden z producentów, oÊwiadczy∏a, i˝

pomys∏ ten jej nie odpowiada.

Jak wybraç Êrodek?

WÊród klientów „Lemara” sà nie tyl-

ko doroÊli. A˝ 30 procent z nich stano-

wià dzieci i nastolatki. Najwi´kszym

powodzeniem, zw∏aszcza na wsi, cie-

szà si´ wyroby najtaƒsze. Ale, zdaniem

P. Bielenia, coraz cz´Êciej klienci pyta-

jà o pieluchy ze Êredniej pó∏ki. - Zo-

rientowali si´, ˝e nie tracà, jeÊli kupià

dro˝szy produkt, bardziej ch∏onny

i przyjazny dla skóry. Wtedy nawet

wystarczà dwie pieluchy na dob´ -

twierdzi.

Pacjent, który realizuje po raz pierw-

szy wniosek, rozbija go na 2-3 dosta-

wy. Za ka˝dym razem jest to inny pro-

dukt. W ten sposób dobiera dla siebie

w∏aÊciwy.

Nie umniejszajàc wartoÊci systemu

dowozu do domu warto spojrzeç na

niego oczami pacjenta, który nie za-

wsze chce i mo˝e umówiç si´ o danej

godzinie w domu i wola∏by poczyniç te

zakupy w mieÊcie. Dla takich pacjen-

tów „Lemar” prowadzi dwa punkty

sprzeda˝y, podobnie jak Toruƒskie Za-

k∏ady Materia∏ów Opatrunkowych.

Ten ostatni dystrybutor i producent

prowadzi te˝ sprzeda˝, poza dostawà

do domu, w miastach powiatowych.

Mieszkaƒcy województwa warmiƒsko-

mazurskiego majà wi´c niewielki wy-

bór dost´pu do Êrodków. Niewyklu-

czone, ˝e gdyby, tak jak w wojewódz-

twie ma∏opolskim, ka˝dy móg∏ zreali-

zowaç wniosek w ka˝dym punkcie

sprzeda˝y i aptece, wówczas bezp∏atny

dowóz do domu umar∏by Êmiercià na-

turalnà.


