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P
rzed Paƒstwem kolejny ranking do-
tyczàcy funkcjonujàcego od stycznia
2004 roku systemu otwartego w za-
opatrzeniu w przedmioty ortope-

dyczne i Êrodki pomocnicze. Jak zawsze
ranking przygotowaliÊmy na podstawie in-
formacji uzyskanych w wojewódzkich od-
dzia∏ach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

KolejnoÊç poszczególnych województw
pozostaje bez zmian. W dalszym ciàgu na
pierwszym miejscu pozostaje woj. lubu-
skie. Lideruje ono pod wzgl´dem liczby
mieszkaƒców przypadajàcych na jeden
punkt ewidencyjny potwierdzajàcy wnioski
(49 osób na jeden punkt). Niemniej jednak
w tym województwie nie wszystkie wnio-
ski sà realizowane na bie˝àco. Na aparat
s∏uchowy trzeba czekaç do 6 miesi´cy
(znaczna poprawa w stosunku do ostatnie-
go rankingu, wed∏ug którego czas oczeki-
wania wynosi∏ 12 miesi´cy), a na przed-
mioty ortopedyczne po∏ow´ tego okresu.
Stawk´ nadal zamyka woj. pomorskie,

w którym co prawda jest tylko jeden punkt
potwierdzania wniosków, ale jak twierdzà
przedstawiciele tamtejszego NFZ nie by∏o
i nie ma kolejek oczekujàcych, poniewa˝
wnioski przesy∏ane sà drogà pocztowà.
W innych województwach równie˝ zasto-
sowano t´ metod´ (woj. opolskie, wielko-
polskie, zachodniopomorskie). W wi´kszo-
Êci województw obs∏uga osób oczekujà-
cych na potwierdzenie wniosku odbywa si´
p∏ynnie i na bie˝àco. W woj. podlaskim,
gdzie wyst´powa∏y kolejki sytuacja si´ po-
prawi∏a i ju˝ ich nie ma. W woj. kujawsko-
pomorskim kolejki oczekujàcych tworzà
si´ okresowo mi´dzy godz. 11 a 14, ale ge-
neralnie nie ma ju˝ t∏umnego odwiedzania
stanowisk.

W siedmiu województwach (dolnoÊlà-
skie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazo-
wieckie, podlaskie, pomorskie i Êlàskie)
podmioty realizujàce wnioski mogà podpi-
saç umow´ z NFZ praktycznie „od r´ki“,
o ile wszystkie dokumenty sà kompletne

i nie ma zastrze˝eƒ formalnych. W pozosta-
∏ych trwa to kilka dni, a najd∏u˝szy czas
oczekiwania (do 30 dni) jest w woj. war-
miƒsko-mazurskim. Czas oczekiwania pa-
cjenta na realizacj´ wniosku jest ró˝ny
w zale˝noÊci od przedmiotu. Generalnie na
aparat s∏uchowy trzeba czekaç najd∏u˝ej (od
3 miesi´cy do ponad 2 lat), choç w oÊmiu
województwach sytuacja jest bardzo dobra
i wnioski realizowane sà na bie˝àco (woj.
lubelskie, ma∏opolskie, mazowieckie, opol-
skie - tylko dzieci, podkarpackie, podlaskie,
Êlàskie i wielkopolskie). W przypadku
przedmiotów ortopedycznych jest lepiej.
Maksymalny czas oczekiwania to 8 miesi´-
cy (jedynie na wózek inwalidzki w woj.
Êwi´tokrzyskim trzeba czekaç 15 miesi´cy).
W najlepszej sytuacji sà osoby oczekujàce
na realizacj´ wniosku na worki stomijne
i pieluchomajtki, poniewa˝ we wszystkich
województwach sà one realizowane na bie-
˝àco.

■

1. Liczba mieszkaƒców 2. Liczba 3. Liczba 4. Liczba podmiotów 5. Czas podpisania 6. Okres oczekiwania na realizacj´ wniosku na
na 1 punkt ewidencyjny punktów mieszkaƒców realizujàcych umowy z podmiotami a) AS b) PM c) PO d) WS

(w tys.) ewidencyjnych (w tys.) wnioski realizujàcymi wnioski

49 21 1024 57 do 14 dni do 6 mc nb do 3 mc nb
73 15 1088 75 do 14 dni do 26 mc* nb nb nb
95 14 1325 332 do 7 dni do 15 mc nb nb** nb
128 25 3223 500 14-21 dni nb nb nb nb
354 6 2126 171 do 14 dni nb nb nb nb
374 13 4866 725 nb nb nb nb nb
379 5 2653 156 14-21 dni 2 mc nb 1 mc nb
409 3 1228 60 nb nb nb nb nb
489 3 1466 120 do 30 dni 6 mc nb nb*** nb
525 4 2101 76 nb  do 11 mc nb 5 mc nb
559 4 2235 231 nb nb nb nb nb
559 6 3355 220 14 dni nb nb nb nb
724 7 5067 258 nb nb nb nb nb
745 4 2978 161 nb 4-8 mc nb nb nb
867 2 1733 108 do 7 dni do 12 mc nb 6-8 mc nb
2192 1 2192 150 nb 3 mc nb nb nb

Lubuskie
Opolskie
Âwi´tokrzyskie
Ma∏opolskie
Podkarpackie
Âlàskie
¸ódzkie
Podlaskie
Warmiƒsko-mazurskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Wielkopolskie
Mazowieckie
DolnoÊlàskie
Zachodniopomorskie
Pomorskie

Ranking wojewódzkich oddzia∏ów NFZ - organizacja zaopatrzenia

w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
(kolejnoÊç w rankingu wg liczby mieszkaƒców przypadajàcych na jeden punkt ewidencyjny)

AS - aparat s∏uchowy; PM - pieluchy i pieluchomajtki; PO - przedmioty ortopedyczne; WS - worki stomijne; nb - na bie˝àco;  * dzieci na bie˝àco;  **wózki inwalidzkie - 15 mc; *** wózki inwalidzkie
do 5 mc.

Opr. K. Ciepiela na podstawie danych z oddzia∏ów NFZ

Jest lepiej
Karolina Ciepiela
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