
Osoby dotkni´te problemem nietrzy-

mania moczu zyska∏y niedawno mo˝li-

woÊç nabycia nowych, refundowanych

Êrodków pomocniczych. W Dzienniku

Ustaw (z dnia 16 maja 2003) ukaza∏o

si´ rozporzàdzenie ministra zdrowia

zawierajàce list´ Êrodków pomocni-

czych oraz wysokoÊç refundacji wraz

z limitem cenowym. Nowe produkty

zwi´kszajà mo˝liwoÊç wyboru, w za-

le˝noÊci od potrzeb osoby cierpiàcej.

Stanà si´ w ten sposób dost´pne dla

znacznie wi´kszej grupy spo∏ecznej ni˝

do tej pory.

Wi´kszoÊç, z tej ponad 3,5 miliono-

wej grupy, stosuje w codziennej higie-

nie pieluchy i pieluchomajtki. JeÊli le-

karz uzna schorzenie za trwa∏e, wów-

czas mo˝e wypisaç zlecenie na 60 sztuk

jednego albo drugiego Êrodka pomoc-

niczego miesi´cznie. Sà one w 70 pro-

centach refundowane. Jednak limit 2

pieluch dziennie dla wielu osób jest

niewystarczajàcy. Muszà zatem pono-

siç dodatkowe koszty,  obcià˝ajàc tym

samym domowy bud˝et. Dodajmy, ˝e

z regu∏y cierpià te˝ jeszcze na inne cho-

roby. W takiej samej sytuacji, jeÊli nie

gorszej, znajdujà si´ osoby, u których

wystàpi∏ lekki stan nietrzymania mo-

czu. Lekarze najcz´Êciej odmawiajà im

wypisania zlecenia na refundowane

produkty. Dost´pne zaÊ wk∏ady anato-

miczne nie by∏y refundowane. Po

umieszczeniu ich na liÊcie pacjenci za-

p∏acà jedynie 30 procent ceny. Taniej

te˝ b´dà kosztowa∏y podk∏ady, u˝ywa-

ne przez osoby ob∏o˝nie chore i sp´dza-

jàce czas wy∏àcznie w ∏ó˝ku. Równie˝

w tym przypadku rozporzàdzenie prze-

widuje 70 procent dofinansowania. 

MAW

Zaopatrzenie nie jest
Êwiadczeniem zdro-
wotnym

Poj´cie Êrodków pomocniczych zo-

sta∏o stworzone na potrzeby ustawy

o NFZ. O zaliczeniu okreÊlonych pro-

duktów do tej grupy decyduje faktycz-

nie minister zdrowia, wydajàc rozpo-

rzàdzenie w sprawie limitów cen Êrod-

ków pomocniczych (brak jest ustawo-

wej definicji tych produktów). Produkty

uznawane za Êrodki pomocnicze zali-

czane sà w dzisiejszym prawie do tzw.

wyrobów medycznych. Trzeba przypo-

mnieç, ˝e niektóre wyroby medyczne

mogà byç dystrybuowane na podstawie

zwyk∏ej recepty. Dalsze utrzymywanie

podzia∏u wyrobów medycznych na

sprzedawane na podstawie recepty

i uznawane za Êwiadczenia zdrowotne

jest bezpodstawne i ma∏o u˝yteczne

z punktu widzenia pacjenta. Wydaje si´,

˝e instytucje dzia∏ajàce w systemie

ubezpieczenia zdrowotnego powinny

pokusiç si´ wi´c o stworzenie jednolite-

go systemu zaopatrzenia, który obejmie

wszystkie wyroby medyczne. Podstawy

do tego mo˝na znaleêç równie˝ w obo-

wiàzujàcej ustawie o NFZ. Dodaç nale-

˝y, ˝e sama ustawa o NFZ nie uznaje

zaopatrzenia w Êrodki pomocnicze za

Êwiadczenie zdrowotne. Wniosek taki

wysnuto z zapisu ustawy o zak∏adach

opieki zdrowotnej, który dopuszcza

prowadzenie zaopatrzenia w Êrodki po-

mocnicze i przedmioty ortopedyczne

w tych placówkach. Podstawà zamkni´-

tego systemu zaopatrzenia sta∏ si´ wi´c

“niewinny” przepis ustawy o zoz, stwo-

rzony w celu ograniczenia zakresu dzia-

∏ania szpitali czy oÊrodków zdrowia

a upieranie si´ przy nim przez urz´dni-

ków jest albo nadinterpretacjà prawa al-

bo jego dogmatycznym traktowaniem.

Nie Êmiem myÊleç o innych przyczy-

nach....

Anna Delega
pracuje w jednej z warszawskich

kancelarii prawnych

Nowe Êrodki pomocnicze na liÊcie ministra zdrowia

zek Êledzenia tego, co si´ w tym syste-

mie dzieje. Czy na przyk∏ad nie korzy-

stajà z niego osoby nieuprawnione? Czy

wystarczy Êrodków? Czy jakoÊç tych

Êwiadczeƒ daje gwarancj´ bezpieczeƒ-

stwa dla pacjentów? Inaczej mówiàc,

okreÊlone przedmioty ortopedyczne czy

Êrodki pomocnicze majà okreÊlone ate-

sty. Z tego w∏aÊnie powodu uwa˝am, ˝e

nie sà one zwyk∏ym towarem. I dlatego

wymagajà okreÊlenia standardów jako-

Êciowych oraz warunków dystrybucji.  

- Narodowy Fundusz Zdrowia po-
wo∏a∏ zespó∏ roboczy do opracowania
za∏o˝eƒ przysz∏ego systemu. Jakie sà
efekty prac tego zespo∏u?

- Zespól powsta∏ w po∏owie czerwca

2003 roku. W jego sk∏ad weszli przed-

stawiciele 16 regionalnych oddzia∏ów

NFZ. Prace potrwajà do koƒca lipca.

Naszym zadaniem jest wypracowanie

szczegó∏owych warunków przeprowa-

dzenia konkursu ofert. Zostanà w nich

okreÊlone zasady organizacji zakupu

i dost´pnoÊci tych Êwiadczeƒ dla ubez-

pieczonych.

- Dzi´kuj´ Panu za rozmow´. 
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