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Z W∏odzimierzem Pisarskim,
Zast´pcà Dyrektora
Departamentu Organizacji
i Ochrony Zdrowia
w Ministerstwie Zdrowia
rozmawia Maria Weber

S
ejmowa Komisja Zdrowia zaj´∏a si´
3 marca 2005 roku sprawà nietrzy-
mania moczu oraz konsekwencjami
wyst´powania tej dolegliwoÊci

wÊród polskiego spo∏eczeƒstwa. Minister-
stwo Zdrowia przedstawi∏o wst´pny raport
na ten temat, obiecujàc ca∏oÊç w ciàgu
trzech miesi´cy. Na raport czekajà prawie
wszyscy niepe∏nosprawni oraz wiele kobiet
w ró˝nym wieku, którym nietrzymanie mo-
czu dezorganizuje ˝ycie. Raport ma stano-
wiç podstaw´ do ustalenia w przysz∏oÊci
najw∏aÊciwszych metod leczenia. Panie
Dyrektorze, kiedy Ministerstwo Zdrowia
przedstawi  pe∏ny dokument?

W dalszym ciàgu zbieramy do niego ma-
teria∏y. Cz´Êç z nich, jak pani wspomnia∏a,
przekazaliÊmy ju˝ Sejmowej Komisji
Zdrowia. Potrzebujemy jednak dok∏adnych
danych medycznych i finansowych z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Umo˝liwià
nam one podj´cie w przysz∏oÊci decyzji
o priorytetowych metodach  leczenia NTM.
Sprawa wyd∏u˝a si´ wi´c w czasie, zw∏asz-
cza, ˝e nie powsta∏a do tej pory Agencja
Technologii Medycznych, która powinna

oceniç, jakie metody sà najbardziej sku-
teczne i ile przeznaczyç na nie Êrodków fi-
nansowych. Prosz´ te˝ nie zapominaç, i˝
NTM ma wiele przyczyn i musi si´ wypo-
wiedzieç wielu specjalistów. MyÊl´, ˝e ra-
port b´dzie gotowy we wrzeÊniu.

Ministerstwo Zdrowia obieca∏o te˝ po-
wo∏anie zespo∏u, który mia∏ przystàpiç do
opracowania nowych zasad refundacji
przedmiotów ortopedycznych i Êrodków
pomocniczych.  Kiedy zespó∏ zakoƒczy
prac´?

Zespo∏u jeszcze nie ma. Na razie zbiera-
my opinie konsultantów, co powinno pod-
legaç refundacji, w jakim stopniu, itd.
Sprawa nie jest prosta, poniewa˝ na zaopa-
trzenie ortopedyczne i Êrodki pomocnicze
sk∏ada si´ wiele produktów. Powo∏anie ze-
spo∏u uzale˝niamy od przebiegu prowad-
zonych analiz, ale to kwestia najbli˝szego
czasu.

Wyglàda na to, ˝e resort zdrowia wyka-
za∏ du˝o optymizmu, podajàc nierealne -
jak si´ okaza∏o - terminy ukoƒczenia prac
w obu przypadkach. Ârodowisko osób nie-
pe∏nosprawnych i cierpiàcych na NTM
z niecierpliwoÊcià czeka na rezultaty,
a tymczasem Ministerstwo Zdrowia nie jest
nawet w po∏owie drogi.

Rozumiem ich zniecierpliwienie, ale
w ciàgu ostatnich miesi´cy borykaliÊmy si´
z jeszcze wieloma innymi problemami, na
przyk∏ad restrukturyzacjà i odd∏u˝eniem
zak∏adów opieki zdrowotnej. Temat ten
zdominowa∏ nasze prace w urz´dzie. Po-

dobnie jak projekt nowego rozporzàdzenia
dotyczàcego warunków sanitarno-technicz-
nych w zak∏adach opieki zdrowotnej. Roz-
porzàdzenie ma odpowiedzieç na przyk∏ad
na pytanie, jak w budynkach jednopi´tro-
wych umo˝liwiaç dost´p do gabinetów wy-
˝ej po∏o˝onych dla osób niepe∏nospraw-
nych. Czy muszà tam byç instalowane dla
nich windy oraz toalety? W projekcie roz-
porzàdzenia zosta∏y postawione takie wy-
magania. Zdajemy sobie jednak spraw´, ˝e
kierownicy ZOZ-ów, zw∏aszcza niepu-
blicznych, b´dà si´ broniç przed dodatko-
wymi inwestycjami, poniewa˝ obcià˝à
koszt ich dzia∏alnoÊci. W sprawie tego roz-
porzàdzenia spotka∏a si´ ostatnio komisja
uzgodnienia. Rozpatrzy∏a ponad 100 stron
maszynopisu i uwag. Tekst rozporzàdzenia
pobra∏o ze strony internetowej ponad 7 ty-
si´cy osób. By∏ to swoisty bestseller. Czy-
telników Kwartalnika NTM zainteresuje
zapewne informacja, ˝e w czerwcu rozpo-
rzàdzenie powinno uzyskaç ostatecznà
wersj´ i wejÊç w ˝ycie.

Windy, podjazdy, toalety u∏atwià nie-
wàtpliwie ˝ycie osób niepe∏nosprawnych,
które na pewno dostrzegà, ˝e ich spraw si´
nie lekcewa˝y. Ale powinno nam te˝ zale-
˝eç, aby w naszym spo∏eczeƒstwie by∏o ich
jak najmniej. Tote˝ z niecierpliwoÊcià b´-
dziemy czekaç na podobny bestseller
w sprawie metod leczenia i refundacji
w zakresie zaopatrzenia w przedmioty orto-
pedyczne i Êrodki pomocnicze. 

Dzi´kuj´ Panu za rozmow´. 

Na raport poczekamy
M
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