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Z
astanówmy si´. Czy lepsza jest sytuacja,
w której zmiany wprowadzane sà tylko po
to aby “zadowoliç” spo∏eczeƒstwo dajàc

“byle co” i tym samym próbujàc ukoiç sumie-
nie, a zarazem zapewniç poparcie przy najbli˝-
szych wyborach? Czy mo˝e lepiej gdy nic si´
nie zmienia na lepsze, ale przynajmniej nie
zmienia si´ równie˝ na gorsze? Powy˝sze py-
tanie przychodzi na myÊl, kiedy czytamy naj-
nowszy projekt nowelizacji rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia dotyczàcy przedmiotów or-
topedycznych i Êrodków pomocniczych. Czy
samo zainteresowanie Ministerstwa sprawà
ci´˝ko chorych ludzi jest na tyle niesamowite,
˝e sam fakt zaistnienia projektu sta∏ si´ tak
ogromnym wydarzeniem? W pewnym sensie
tak, poniewa˝ wraz z pojawieniem si´ regula-
cji, powsta∏o wiele kontrowersji w Êrodowi-
skach pacjenckich i medycznych. Okaza∏o si´
bowiem, ̋ e tak upragniony i potrzebny projekt
nie spe∏nia oczekiwaƒ niepe∏nosprawnych. 

Wielkie nadzieje
i rozczarowanie
Zaopatrzenie w sprz´t ortopedyczny i Êrodki
pomocnicze nie stanowi jedynie problemu
natury medycznej, czy finansowej, a doty-
czy przede wszystkim sfery spo∏ecznej.

Dla wielu osób przewlekle chorych, star-
szych i niepe∏nosprawnych produkty te stano-
wià podstawowy warunek do normalnego
funkcjonowania. Dlatego projekt nowelizacji
nie mo˝e byç traktowany przez legislatorów
jedynie w charakterze zwyczajnej regulacji.
Od efektu ich pracy nie zale˝y wy∏àcznie do-
bry wizerunek ekipy rzàdzàcej w Minister-
stwie Zdrowia, ale przede wszystkim u∏atwie-
nie i podniesienie jakoÊci ˝ycia ludziom ci´˝-
ko doÊwiadczonym przez los. Dlaczego wi´c
projekt okaza∏ si´ “niewypa∏em”? W ubie-
g∏ym numerze Kwartalnika (nr 1/2008) pose∏
Marek Plura, cz∏onek sejmowej Komisji Poli-
tyki Spo∏ecznej i Rodziny pytany o ocen´ pro-
jektu odpowiada: - Jestem nim wstrzàÊni´ty.
Projekt zupe∏nie odbiega od postulatów, które
wysuwa∏y organizacje osób niepe∏nospraw-
nych. Nowy projekt druzgocze aktywnoÊç oso-
by niepe∏nosprawnej - dodaje Plura i zapew-
nia - Ju˝ zosta∏y podj´te kroki przeciwdzia∏a-
jàce wprowadzeniu w ˝ycie tego projektu. Do
MZ zosta∏ przekazany wniosek o skierowanie
go do konsultacji Komisji Polityki Spo∏ecznej
i Rodziny. I rzeczywiÊcie, projekt nowelizacji
rozporzàdzenia, który po raz pierwszy opubli-
kowano 15 stycznia 2008 na stronie interneto-

wej MZ zosta∏ najpierw skierowany do kon-
sultacji spo∏ecznych, a nast´pnie pod obrady
Komisji PSR.

Nie spe∏nia oczekiwaƒ
Opinii zewn´trznych wp∏yn´∏o bardzo wiele.
W wi´kszoÊci nie by∏y one pozytywne, ponie-
wa˝ wytyka∏y wiele zaniedbaƒ i niedocià-
gni´ç regulacji, która okaza∏a si´ bardziej roz-
czarowaniem ni˝ odpowiedzià na potrzeby
chorych. Po zebraniu wszystkich g∏osów spo-
∏ecznych, sejmowa Komisja Polityki Spo∏ecz-
nej i Rodziny pod przewodnictwem pos∏a S∏a-
womira Piechoty (PO) 22 kwietnia rozpatrzy-
∏a regulacj´ uwzgl´dniajàc otrzymane opinie.
- Kilka tygodni temu zakoƒczy∏ si´ okres sk∏a-
dania poprawek, a wp∏yn´∏o ich bardzo wiele
- czytamy w zapisie stenogramu z posiedzenia
Komisji wypowiedê Marka Twardowskiego,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdro-
wia, który dodaje: - Nale˝y si´ nad tym po-
wa˝nie zastanowiç, ˝eby nie zrobiç b∏´dów,
aby tak zmodyfikowaç ten system, ˝eby Êrodki
by∏y zu˝ywane w odpowiedni sposób. Nie mo-
˝emy zaakceptowaç nieuczciwych mar˝ oraz
kiepskiej jakoÊci sprz´tu. Z wypowiedzi Pana
Twardowskiego mo˝na wywnioskowaç, ˝e
samo Ministerstwo nie uwa˝a swojego “dzie-
∏a” za projekt dobry. Regulacja zosta∏a oce-
niona jako bardzo nieczytelna i niezrozumia-
∏a. Piotr Kulerski, Prezes Ogólnopolskiej Izby
Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego
powiedzia∏ podczas posiedzenia Komisji (wy-
powiedê zaczerpni´ta z zapisu stenogramu) -
Rozporzàdzenie jest nieczytelne nawet dla le-
karzy. Prosz´ zwróciç uwag´, ˝e z niego b´dà
korzystali nie tylko lekarze, ale tak˝e Êwiad-
czeniodawcy i pracownicy NFZ. Ostatni, na

podstawie tego rozporzàdzenia b´dà próbo-
wali oceniç, czy sprz´t zosta∏ prawid∏owo wy-
dany. Nie ma szansy, aby na podstawie tego
rozporzàdzenia mogli dokonaç takiej oceny.
Powtarzam, im coÊ jest bardziej skompliko-
wane, tym ∏atwiej dokonywaç manipulacji.
Najbardziej zaskakujàca by∏a wypowiedê wi-
ceministra Twardowskiego: - 25% Êrodków
przekazujemy na pieluchomajtki. W naszym
rozumieniu powinny byç to Êrodki przeznaczo-
ne dla osób, które zosta∏y doÊwiadczone cho-
robà, a nie dla innych. Taki zapis chcemy do-
precyzowaç w rozporzàdzeniu, poniewa˝ po
75 roku ̋ ycia i ze wzgl´du na schorzenia przy-
znawany jest dodatek, który niekoniecznie
musi byç pokrywany z NFZ. Mam tutaj na my-
Êli pieluchomajtki, z których trzeba korzystaç
nie ze wzgl´du na chorob´, ale na wiek. Tutaj
pokazuj´, jak wielkie pieniàdze sà przekazy-
wane na takie akcesoria. Wypowiedê pana
Twardowskiego skomentowa∏a pos∏anka Le-
wicy Anna Baƒkowska: - Czy wa˝ne jest roz-
ró˝nienie z jakiego powodu ktoÊ nie trzyma
moczu, czy z choroby, czy ze staroÊci? Na
pewno nikt tego nie u˝ywa dla komfortu. 

Obiecujà zmiany...
Na zakoƒczenie posiedzenia wiceminister
Twardowski podsumowa∏ stanowisko resor-
tu: - Mamy ambicje, aby wprowadziç nasze
rozporzàdzenie ju˝ jesienià tego roku po to,
by NFZ kontraktujàc dzia∏ania na 2009 r.
móg∏ ju˝ to robiç na nowych zasadach. Do-
da∏ równie˝: - B´d´ w sta∏ym kontakcie z pa-
nem pos∏em Piechotà i korzystajàc z jego
oraz wskazanych przez niego pos∏ów wiedzy
zaprosimy ich do Ministerstwa Zdrowia przy
ostatnim stadium pracy nad tym rozporzà-
dzeniem. Chcemy wykonaç je dobrze, ponie-
wa˝ tutaj nie jest potrzebna polityka, tylko
racjonalizm i ch´ç, a tak˝e Êrodki finansowe
- doda∏ Twardowski. Ârodowiska osób nie-
pe∏nosprawnych i przewlekle chorych ˝ywià
zapewne wielkie nadzieje, ˝e deklaracje Mi-
nisterstwa zostanà zrealizowane. Problem
tylko, ˝e mamy ju˝ czerwiec, a o dalszych
pracach nad projektem zrobi∏o si´ cicho. 

Lepszy z∏y ni˝ ˝aden?
Dalsze losy wadliwej nowelizacji

Magdalena Owoc
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