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Wprowadzenie ustawy o powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia nie zmieni∏o na razie systemu za-

opatrzenia w Êrodki ch∏onàce. W ustawie

o NFZ powielono zapisy poprzednio obo-

wiàzujàcej ustawy o ubezpieczeniu zdro-

wotnym, które by∏y w ró˝ny sposób inter-

pretowane przez kasy chorych. Jednak po-

wstanie Funduszu daje du˝à szans´ ujedno-

licenia zasad dystrybucji Êrodków ch∏onà-

cych. Powstaje zatem pytanie, jaki kszta∏t

b´dà mia∏y przepisy wykonawcze w zakre-

sie zaopatrzenia w Êrodki ch∏onàce oraz ja-

ki system zostanie przyj´ty jako obowiàzu-

jàcy: otwarty czy zamkni´ty?

Projekt ujednoliconych zasad dotyczà-

cych zaopatrzenia w Êrodki pomocnicze

i przedmioty ortopedyczne zosta∏ przygoto-

wany w styczniu 2003 roku przez niefor-

malny zespó∏ z∏o˝ony z przedstawicieli kas

chorych. Przygotowa∏ on “Szczegó∏owe

materia∏y informacyjne dotyczàce przed-

miotu konkursu ofert poprzedzajàcego za-

wieranie umów o udzielanie Êwiadczeƒ

zdrowotnych osobom obj´tym powszech-

nym ubezpieczeniem zdrowotnym przez

Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie za-

opatrzenia w przedmioty ortopedyczne

i Êrodki pomocnicze”. Dokument mia∏ for-

m´ wewn´trznych wytycznych Narodowe-

go Funduszu Zdrowia i opisywa∏ zasady,

wed∏ug których zawierane b´dà umowy na

zaopatrzenie w Êrodki ch∏onàce. Niestety,

powiela on najgorsze rozwiàzania prawne

poprzedniego systemu. Wed∏ug wspomnia-

nych materia∏ów informacyjnych, zaopa-

trzenie w Êrodki ch∏onàce b´dzie si´ odby-

waç na podstawie umów zawieranych przez

Êwiadczeniodawców (czyli producentów

i dystrybutorów Êrodków ch∏onàcych) z od-

dzia∏ami funduszu. Âwiadczeniodawcy zo-

stanà oczywiÊcie wybrani decyzjà urz´dni-

ków.  W ten sam sposób zostanà okreÊlone

wartoÊci i warunki kontraktu. Pacjenci po-

zostanà ograniczeni w mo˝liwoÊci wyboru

produktów tylko do tych wyrobów, którà

wczeÊniej zaaprobujà urz´dnicy. Obecnie

pracuje nowy zespó∏, z∏o˝ony z przedstawi-

cieli oddzia∏ów NFZ. Sà to najcz´Êciej te

same osoby, które reprezentowa∏y wcze-

Êniej kasy chorych. Trudno nie ulec wra˝e-

niu, i˝ powstanie podobny dokument. 

Z kartà zaopatrzenia
Odpowiedzià na powy˝sze propozycje

by∏a inicjatywa Ma∏opolskiego Sejmiku

Osób Niepe∏nosprawnych, który przygoto-

wa∏  dokument w formie wytycznych Mini-

stra Zdrowia. Mo˝na go te˝ opublikowaç

w formie rozporzàdzenia. Reguluje on zasa-

dy dystrybucji Êrodków pomocniczych. Pro-

jekt ten zas∏uguje na szczegó∏owe omówie-

nie. Dodajmy, i˝ jest zbie˝ny z propozycja-

mi Programu Prospo∏ecznego “NTM - Nor-

malnie ˚yç”, które zosta∏y opublikowane na

∏amach piàtego numeru Kwartalnika NTM. 

Wytyczne dotyczà nie tylko produktów

ch∏onàcych lecz ca∏ej grupy Êrodków po-

mocniczych a wi´c tak˝e cewników, sprz´-

tu stomijnego, optycznego, inhalatorów,

protez piersi i peruk. 

Projekt przewiduje, ˝e ubezpieczeni b´dà

si´ zaopatrywaç w produkty ch∏onàce na

podstawie wniosków wystawianych przez

uprawnionych lekarzy. Trzeba je b´dzie po-

twierdzaç w wojewódzkich oddzia∏ach NFZ

(Wykres 1). Nast´pnie mo˝na je realizowaç

we wszystkich punktach zaopatrzenia, które

zg∏oszà gotowoÊç realizacji zleceƒ. Ka˝de

zlecenie zostanie wpisane do karty zaopa-

trzenia, którà wystawi wojewódzki oddzia∏

przy okazji otrzymania pierwszego wnio-

sku. Karty zaopatrzenia sà wystawiane na

Êrodki pomocnicze wielokrotnego zaopa-

trzenia na jeden rok. Umo˝liwià one NFZ

tworzenie krajowego, centralnie opracowa-

nego planu finansowego wydatków na re-

fundacj´ Êrodków pomocniczych i przed-

miotów ortopedycznych. W przypadku bra-

ku Êrodków finansowych b´dzie mo˝na

stworzyç jednolity dla ca∏ego kraju harmo-

nogram póêniejszej realizacji, który zapew-

ni równoprawny dost´p ubezpieczonych do

zaopatrzenia (Wykres 3).

Pacjenci, którzy dostanà zlecenie od leka-

rza, mogà udaç si´ do oddzia∏u NFZ osobi-

Êcie lub wys∏aç wniosek pocztà. Oddzia∏

sprawdzi wniosek pod wzgl´dem formal-

nym, zewidencjonuje i potwierdzi prawo

pacjenta do realizacji zlecenia. Póêniej

wniosek wraz z kartà zaopatrzenia zostanie

zwrócony pacjentowi. BezpoÊrednie ewi-

dencjonowanie wniosków w komputerze

pozwoli na szybkà i sprawna obs∏ug´ pa-

cjentów.

Potwierdzony wniosek b´dzie mo˝na zre-

alizowaç w ka˝dej aptece, punkcie aptecz-

nym lub innej placówce, która zg∏osi do wo-

jewódzkiego oddzia∏u NFZ zamiar uczestni-

czenia w systemie ubezpieczenia zdrowot-

nego. Oddzia∏y NFZ b´dà prowadzi∏y wyka-

zy punktów zaopatrzenia. Placówki, realizu-

jàce wnioski, zostanà poddane kontroli

przez wojewódzkiego inspektora farmaceu-

tycznego pod kàtem zgodnoÊci dzia∏alnoÊci

z obowiàzujàcym prawem (w szczególnoÊci

System zamkni´ty czy otwarty?

Ma∏opolska inicjatywa
Anna Delega

Wykres 1. Schemat post´powania dla NFZ, ubezpieczonych
i placówek zaopatrzenia w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
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przestrzegania norm sanitarnych, zatrudnia-

nia fachowego personelu czy odpowiednie-

go wyposa˝enia placówek). 

Apteki, punkty apteczne i placówki obro-

tu pozaaptecznego otrzymajà refundacj´ li-

mitu ceny wyrobu medycznego po przedsta-

wieniu NFZ rachunku i zestawienia zreali-

zowanych wniosków. Natomiast producenci

i autoryzowani dystrybutorzy Êrodków po-

mocniczych b´dà mogli samodzielnie doko-

nywaç zestawieƒ wniosków zrealizowanych

przez inne ni˝ apteki placówki i przesy∏aç je

do wojewódzkich oddzia∏ów NFZ. 

Testy dla wyrobów
medycznych

Otwarty system zaopatrzenia pacjentów

jest mo˝liwy do wprowadzenia mi´dzy in-

nymi dzi´ki pakietowi ustaw: ustawie o wy-

robach medycznych oraz Prawo farmaceu-

tyczne. Ustawy te wymuszajà na producen-

tach przestrzeganie odpowiednich norm ja-

koÊciowych oraz dotyczàcych bezpieczeƒ-

stwa produktów. Wszystkie wyroby me-

dyczne (do tej grupy nale˝à równie˝ tzw.

Êrodki pomocnicze) przed wprowadzeniem

na rynek b´dà musia∏y przejÊç surowe testy,

sprawdzajàce ich odpowiednià jakoÊç i bez-

pieczeƒstwo stosowania. Prawo farmaceu-

tyczne zapewnia prawid∏owà dystrybucj´

wyrobów medycznych, okreÊla ogólne wy-

magania wobec aptek i hurtowni farmaceu-

tycznych oraz placówek obrotu pozaaptecz-

nego. JednoczeÊnie producenci i dystrybu-

torzy zostanà zobowiàzani do sk∏adania

oÊwiadczeƒ, dotyczàcych oferowanych pro-

duktów i ich jakoÊci (Wykres 2).

Optymalne rozwiàzanie
Proponowany system zapewnia sprawne

finansowanie i dost´p do rynku zaopatrze-

nia w wyroby medyczne a tak˝e zwi´ksza

zatrudnienie. Narodowemu Funduszowi

Zdrowia zapewnia optymalny system za-

opatrzenia, przy pe∏nej kontroli wydatko-

wania Êrodków publicznych. Nale˝y te˝

przypuszczaç, ˝e spadnà ceny, gdy˝ produ-

cenci i dystrybutorzy b´dà musieli zaczàç

pomi´dzy sobà konkurowaç. 

Miejmy nadziej´, ˝e przygotowany przez

Ma∏opolski Sejmik projekt rozsàdnych roz-

wiàzaƒ w tej dziedzinie przekona decyden-

tów, majàcych wp∏yw na stanowienie prawa.

Autorka pracuje w warszawskiej
kancelarii prawnej

Wykres 3. Schemat post´powania dla NFZ, producentów lub autoryzowanych dystrybutorów oraz
placówek zaopatrzenia

Wykres 2. Schemat post´powania dla producentów lub autoryzowanych dystrybutorów


