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P R Z E D M I O T Y O R T O P E D Y C Z N E I Â R O D K I P O M O C N I C Z E

Zmian nie b´dzie. Ministerstwo Zdro-
wia po raz kolejny zawiod∏o niepe∏no-
sprawnych i przewlekle chorych lu-

dzi, dla których sprz´t ortopedyczny i Êrod-
ki pomocnicze stanowià podstawowy wa-
runek do normalnego funkcjonowania.

Od 17 grudnia 2004, czyli od ostatniej
nowelizacji rozporzàdzenia, pacjenci z nie-
cierpliwoÊcià i wielkà nadziejà oczekiwali
zmian w zakresie zaopatrzenia w wyroby
medyczne. W rzeczywistoÊci, chorzy czeka-
jà znacznie d∏u˝ej, poniewa˝ rozporzàdze-
nie dotyczàce przedmiotów ortopedycz-
nych i Êrodków pomocniczych nie by∏o
zmieniane praktycznie od roku 1999. No-
welizacja z 2004 by∏a jedynie wiernà kopià
wczeÊniej wprowadzonych rozwiàzaƒ. 15
stycznia 2008 roku dla tysi´cy niepe∏no-
sprawnych pojawi∏ si´ promyk nadziei, bo-
wiem na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia zosta∏ opublikowany projekt no-
welizacji rozporzàdzenia w sprawie wykazu
przedmiotów ortopedycznych i Êrodków
pomocniczych finansowanych ze Êrodków
publicznych. W ten w∏aÊnie sposób propo-
zycja nowej regulacji zosta∏a przekazana do
konsultacji spo∏ecznych.  Niestety projek-
towi wytykano, ˝e zawiera∏ on du˝o nieja-
snoÊci i rozwiàzaƒ budzàcych kontrowersje.
W marcu 2008 roku, po zebraniu wielu
opinii poddano propozycj´ regulacji wni-
kliwej analizie, która zaj´∏a resortowi po-
nad 10 miesi´cy. W styczniu 2009 roku od-
by∏a si´ konferencja uzgodnieniowa w Mi-
nisterstwie Zdrowia, z udzia∏em Êrodowisk
medycznych, pacjenckich oraz dystrybuto-
rów i producentów. Po wp∏yni´ciu wielu
g∏osów spo∏ecznych, opinii Êrodowiska me-
dycznego, wielu kontrowersjach i ponad ro-
ku, oczekiwania, do projektu nareszcie zo-
sta∏y wprowadzone niektóre postulaty nie-
pe∏nosprawnych - w tym mi´dzy innymi
w zakresie Êrodków absorpcyjnych. Prze-
wlekle chorzy ludzie przez chwil´ mogli cie-
szyç si´ perspektywà lepszego - czyli w mia-
r´ normalnego funkcjonowania w spo∏e-
czeƒstwie. Przez chwil .́.. 

20 lipca 2009 r. Prezydent Lech Kaczyƒ-
ski podpisa∏ tzw. „ustaw´ koszykowà”
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej, która
okreÊla kryteria jakie b´dà uwzgl´dniane
przy kwalifikowaniu Êwiadczeƒ jako gwa-
rantowanych. Zakwalifikowanie danego
Êwiadczenia do „koszyka” b´dzie oznacza∏o
jego finansowanie w ca∏oÊci lub cz´Êci ze
Êrodków publicznych. Wykaz Êwiadczeƒ
gwarantowanych ma byç okreÊlany przez
Ministra Zdrowia w rozporzàdzeniu. Z lite-
ry ustawy koszykowej wynika ponadto, ˝e
do 31 sierpnia br. musia∏o wejÊç w ˝ycie a˝
13 rozporzàdzeƒ okreÊlajàcych wykazy

gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych –
czyli tzw. koszyk. Jednà z tych regulacji mia∏
stanowiç w∏aÊnie projekt nowelizacji rozpo-
rzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegó∏owego wykazu przedmiotów orto-
pedycznych i Êrodków pomocniczych. Jak
si´ nied∏ugo okaza∏o, propozycje zawarte
w projekcie zablokowa∏ Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, który postanowi∏ przygoto-
waç w∏asnà propozycj´ regulacji. D∏ugo
konsultowany i zaakceptowany przez Êro-
dowiska pacjenckie projekt nowelizacji roz-
porzàdzenia trafi∏ wi´c do kosza. Na szcz´-
Êcie próba zamiany projektu rozporzàdzeƒ
zakoƒczy∏a si´ fiaskiem i ostatecznie, sta-
rym zwyczajem, resort zdrowia przes∏a∏ do
ekspresowych konsultacji spo∏ecznych (7
dni) kopie aktualnie obowiàzujàcego roz-
porzàdzenia z jednym wyjàtkiem. Otó˝ po-
stanowiono usunàç kontrowersyjny zapis
okreÊlajàcy zasady refundacji aparatów s∏u-
chowych przy niedos∏uchu obuusznym.
Wed∏ug obecnych przepisów taka refunda-
cja nale˝y si´ wy∏àcznie „osobom czynnym
zawodowo oraz dzieciom i uczàcej si´ m∏o-
dzie˝y do 26 roku ̋ ycia”. Pomimo wielu in-
terwencji w ostatnich latach, w tym inter-

wencji poselskiej, do dzisiaj osobom nie-
pracujàcym (bezrobotni, emeryci, renciÊci)
lekarze i NFZ odmawiajà prawa zaopatrze-
nia w drugi aparat. Dlatego usuni´cie tego
zapisu mia∏o jak najbardziej logiczne i spo-
∏eczne uzasadnienie. Niestety, w wersji pod-
pisanej ju˝ przez Minister Kopacz, zapis
w tajemniczy sposób powróci∏ i b´dzie na-
dal dyskryminowa∏ cz´Êç spo∏eczeƒstwa.
Trudno w tym wszystkim szukaç logiki… 

Pacjenci poczuli si´ oszukani. Niepe∏no-
sprawni wiàzali du˝e nadzieje z zapowie-
dziami reform, liczyli na to, ˝e wreszcie zo-
stanie usuni´tych wiele absurdalnych zapi-
sów, które ograniczajà im normalne ˝ycie.
Liczyli, ˝e deklaracje Premiera Tuska i Mi-
nister Kopacz o priorytetowym traktowa-
niu osób niepe∏nosprawnych b´dà realizo-
wane. Byç mo˝e politycy przypomnà sobie
co obiecywali ju˝ nied∏ugo. W przysz∏ym
roku odb´dà si´ wyboru prezydenckie.
Szkoda by∏oby straciç g∏os kilku milionów
osób (ustawa koszykowa nak∏ada obowià-
zek corocznej nowelizacji rozporzàdzenia).
Tak˝e za rok czeka nas kolejna próba zmia-
ny starych przepisów.

■

Mia∏o  byç lep ie j ,
a wysz∏o  jak  zawsze. . .
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