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D
la wielu osób przewlekle chorych,
starszych i niepe∏nosprawnych,
które na co dzieƒ korzystajà
z przedmiotów ortopedycznych

i Êrodków pomocniczych nadchodzi szansa
na popraw´ jakoÊci ˝ycia.

15. stycznia br. Ministerstwo Zdrowia
opublikowa∏o na swojej stronie interneto-
wej projekt nowelizacji rozporzàdzenia
w sprawie przedmiotów ortopedycznych
i Êrodków pomocniczych. Regulacja by∏a
d∏ugo wyczekiwana, wr´cz upragniona przez
liczne Êrodowiska pacjenckie, organizacje

niepe∏nosprawnych oraz star-
szych i schorowanych ludzi. Dla
wielu z tych osób sprz´t ortope-
dyczny i Êrodki pomocnicze sta-
nowià podstawowy warunek do
normalnego funkcjonowania,
a zarazem sà problemem nie je-
dynie natury medycznej i spo-
∏ecznej, ale tak˝e  finansowej. 

Zainteresowanie nowym pro-
jektem okaza∏o si´ ogromne,
poniewa˝ obecnie obowiàzujàcy
akt prawny z 14 grudnia 2004
roku w rzeczywistoÊci nie by∏
nowelizowany od koƒca lat 90

i sta∏ si´ jedynie kalkà wczeÊniejszej regulacji,
przez co nie wprowadza∏ ˝adnych istotnych
zmian. A zmiany w zaopatrzeniu sà potrzeb-
ne, Êwiadczà o tym chocia˝by standardy
utrzymywane w krajach zachodnich. 

Publikujàc projekt nowelizacji rozporzà-
dzenia 15 stycznia, przekazano go jednocze-
Ênie do konsultacji spo∏ecznych. Po zasi´-
gni´ciu opinii zewn´trznych organizacji
i towarzystw pacjenckich, do Ministerstwa
Zdrowia wp∏yn´∏o bardzo wiele pism, któ-
re generalnie negatywnie odnios∏y si´ do
przedstawionych zmian. Propozycja nowej

regulacji zosta∏a równie˝ przekazana pod
obrady Komisji Polityki Spo∏ecznej i Ro-
dziny, która zebra∏a si´ 22 kwietnia br. Po-
siedzenie pod przewodnictwem pos∏a S∏a-
womira Piechoty (PO) zakoƒczy∏o si´
stwierdzeniem wiceministra Twardowskie-
go: – Mamy nadziej´ wprowadziç nasze rozpo-
rzàdzenie ju˝ jesienià tego roku po to, by NFZ
kontraktujàc dzia∏ania na 2009 r. móg∏ ju˝ to
robiç na nowych zasadach.

Niestety o dalszych pracach nad projek-
tem zrobi∏o si´ cicho, pomimo tego, ˝e ma-
my ju˝ sierpieƒ. PostanowiliÊmy wi´c spraw-
dziç u êród∏a, jak zapewnienia i ambicje de-
cydentów majà si´ do rzeczywistych dzia∏aƒ
resortu. Jakub Go∏àb, Rzecznik Prasowy Mi-
nisterstwa Zdrowia udzieli∏ nam odpowiedzi
na to nurtujàce pytanie: – Prace nad tym pro-
jektem rozporzàdzenia nadal trwajà. Skorygo-
wany projekt zostanie ponownie przekazany do
akceptacji do Êrodowisk, które zg∏osi∏y uwagi, co
mo˝e nastàpiç na poczàtku wrzeÊnia br. Udziele-
nie szczegó∏owych informacji na temat projektu
rozporzàdzenia  mo˝liwe b´dzie po zakoƒczeniu
prac.

Wynika z tego, ˝e jeÊli regulacja zostanie
skierowana do konsultacji spo∏ecznych
z poczàtkiem wrzeÊnia, to jest spora szansa,
˝e nowy projekt rzeczywiÊcie ujrzy Êwiat∏o
dzienne jesienià tego roku, a zacznie obo-
wiàzywaç jeszcze w 2009 roku. Co jest bar-
dzo dobrà wiadomoÊcià dla oczekujàcych
niepe∏nosprawnych. Miejmy nadziej ,́ ˝e
Ministerstwo tym razem spe∏ni obietnice,
a projekt zaspokoi oczekiwania chorych.
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Nieczy te lne
Zar zàdzen ie  NFZ
■ 18 czerwca 2008 roku wesz∏o w ˝ycie

Zarzàdzenie nr 35 Prezesa Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, które dotyczy m.in.
zasad odbioru przedmiotów ortopedycz-
nych i Êrodków pomocniczych. 

Wed∏ug ß 20 ust. 8 powy˝szego zarzàdzenia
„potwierdzenia odbioru przedmiotu ortope-
dycznego lub Êrodka pomocniczego dokonu-
je Êwiadczeniobiorca lub w jego imieniu
przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na
podstawie: 1) Pisemnego upowa˝nienia wy-
stawionego przez Êwiadczeniobiorc´ lub 2) za-
Êwiadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowot-
nego o stanie zdrowia Êwiadczeniobiorcy
uniemo˝liwiajàcym wystawienie przez niego
zlecenia„. Co oznacza, ˝e zgodnie z nowà re-

gulacjà osoba niepe∏nosprawna i/lub przewle-
kle chora, która ze wzgl´du na swój stan zdro-
wia nie jest w stanie sama zrealizowaç zlece-
nia, jest zobowiàzana do wystawienia innej
osobie pisemnego upowa˝nienia do wykona-
nia tej czynnoÊci. Wówczas gdy pacjent sam
nie mo˝e tego zrobiç, zaÊwiadczenie musi wy-
pisaç lekarz. Ile to rodzi problemów i niepo-
trzebnych komplikacji dla osób, które co
miesiàc zakupujà produkty absorpcyjne, chy-
ba nikomu nie trzeba t∏umaczyç.

Po wejÊciu w ˝ycie powy˝szego zarzàdze-
nia rozp´ta∏a si´ medialna dyskusja. Prasa,

radio i telewizja bardzo mocno skrytykowa-
∏y post´powanie Narodowego Funduszu
Zdrowia wobec osób niepe∏nosprawnych
i przewlekle chorych. 

W odpowiedzi na te zarzuty NFZ opubliko-
wa∏ oficjalny komunikat, w którym wyjaÊnio-
no najbardziej kontrowersyjne kwestie. W ko-
munikacie czytamy, ˝e „refundowane Êrodki
pomocnicze wydawane co miesiàc (zestawy in-
fuzyjne, cewniki, worki do zbiórki moczu, pie-
luchy) mo˝e odbieraç sam pacjent lub ka˝da
inna osoba w jego imieniu bez koniecznoÊci
posiadania upowa˝nienia. Pozosta∏e Êrodki po-
mocnicze i przedmioty ortopedyczne, wyda-
wane rzadziej ni̋  co miesiàc, mo˝e odebraç
sam pacjent lub osoba posiadajàca pisemne
upowa˝nienie od pacjenta w dowolnej formie
(NFZ nie narzuca ˝adnych druków czy formu-
larzy). JeÊli stan zdrowia pacjenta uniemo l̋iwia
wypisanie upowa˝nienia, wówczas wystarcza
zaÊwiadczenie lekarza, ˝e stan pacjenta unie-
mo l̋iwia mu pisanie.“

JK

Minis terstwo ob iecu je
zmiany  na jes ien i  

Magdalena Owoc
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