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Pani Anna M. cierpi na schorzenie

powodujàce nietrzymanie moczu

i zgodnie z Rozporzàdzeniem Mini-

stra Zdrowia z dnia  10 paêdziernika

2001 r. przys∏uguje jej refundacja na

pieluchy dla doros∏ych ze strony kasy

chorych . Na poczàtku grudnia  Anna

M.  postanowi∏a zrealizowaç wniosek

na pieluchomajtki jednej z firm obec-

nych na naszym rynku w poznaƒskim

sklepie medycznym. Wysz∏a rozstrz´-

siona i bezradna, poniewa˝ sprzedaw-

ca oÊwiadczy∏ jej, ˝e producent

wstrzyma∏ dystrybucj´ swych produk-

tów i mo˝e jej zaproponowaç  pielu-

chy innej marki. Pani Anna u˝ywa∏a

produktu tej marki od d∏u˝szego cza-

su. Ceni∏a je za jakoÊç, dobrà ch∏on-

noÊç. Nie wiedzia∏a jednak, ˝e produ-

cent  wyczerpa∏ swój limit w ramach

kontraktu z kasà chorych i wobec tego

wstrzyma∏ sprzeda˝. O ca∏ej sprawie

poinformowa∏a nas listownie. Posta-

nowiliÊmy zbadaç sytuacj´ w innych

kasach.

Jeszcze w ubieg∏ym roku by∏ mo˝liwy

zakup  pomimo wyczerpania limitu ( pro-

ducent - Êwiadczeniodawca otrzymywa∏

dodatkowe Êrodki finansowe na realizacje

umowy , ale kiedy pod koniec bie˝àcego

roku okaza∏o si´, ˝e kasa chorych nie za-

p∏aci∏a za dodatkowe pieluchy, wydane

dotychczas pacjentom firmy  zdecydowa-

∏y, ˝e do czasu renegocjacji umowy, nie

b´dzie w sklepach ich produktów. 

Jedna z nich przystàpi∏a szybko do roz-

mów Wielkopolskà  Kasà Chorych, na-

tychmiast po wyczerpaniu limitu. Zarzàd

tej kasy szybko te˝ podjà∏ decyzj´ o przy-

znaniu dodatkowych Êrodków.  W rezulta-

cie pacjenci byli pozbawieni produktów

tej firmy zaledwie kilka dni.  Niestety  do-

datkowe Êrodki wystarczà zaledwie na kil-

ka dni . Póêniej pacjenci b´dà musieli si´

“ratowaç” znów produktami innej firmy.

Pacjenci Wielkopolskiej Kasy Chorych

mogà mówiç i tak o szcz´Êciu. W regionie

dzia∏ania tej kasy powy˝sza sytuacja wy-

stàpi∏a jedynie w grudniu. W kilku innych

sytuacja albo si´ powtarza co kwarta∏ ( na

przyk∏ad w Lubuskiej Kasie Chorych) al-

bo produktów brakuje ju˝ od trzech mie-

si´cy (Opolska Kasa Chorych). Bywa te˝,

˝e w ciàgu jednego z kwarta∏ów skoƒczy

si´ limit ( na przyk∏ad we wrzeÊniu w Za-

chodniopomorskiej Kasie Chorych).

Inna firma spotka∏a si´ z przedziwnà

postawà Pomorskiej Kasy Chorych z któ-

rà wczeÊniej podpisa∏a kontrakt. Produkty

tej firmy cieszà si´ zainteresowaniem

wÊród pacjentów z uwagi na wysokà

ch∏onnoÊç oraz jakoÊç. Niestety w po∏o-

wie roku Pomorska Kasa Chorych przy-

s∏a∏a aneks do umowy, obowiàzujàcy od

stycznia 2002 roku (!) ograniczajàcy licz-

b´ produktów w ramach refundacji. W ten

sposób kasa chorych pozbawi∏a wyboru

swoich pacjentów.

JeÊli wartoÊç zrealizowanych zleceƒ

przekroczy w danym kwartale wartoÊç

kontraktu, wówczas Êwiadczeniodawca

powinien niezw∏ocznie powiadomiç

o tym kas´ chorych i ewentualnie wystà-

piç o refundacj´ dodatkowych Êwiad-

czeƒ. Do czasu podj´cia decyzji przez

kas´ musi odmówiç realizacji zleceƒ na

swe produkty. Co jednak, gdy kasa nie

podejmuje decyzji? Co majà poczàç

wówczas producenci? Co majà po-

czàç pacjenci, którym zazwyczaj ofe-

ruje si´  inne produkty? Co sàdzà te˝

o “swojej“, dotychczasowej marce?

Z praktyki wiadomo, ˝e cz´Êç pacjen-

tów Êwiadomie zawierzy∏a dro˝szej

marce, poniewa˝ okaza∏o si´, ˝e dzi´-

ki jakoÊci produkty te sà w rzeczywi-

stoÊci taƒsze. Tymczasem, po wyczer-

paniu limitu, ludziom tym mówi si´,

by korzystali z gorszych pieluch. Ka-

sy chorych majà jeden argument na

wszystkie te niedomagania: brak pie-

ni´dzy. Niestety brak im równie˝ wie-

dzy ekonomicznej. - Pacjent, zw∏asz-

cza ob∏o˝nie chory, nie zaopatrzony

w dobrej jakoÊci produkt szybko b´-

dzie wymaga∏ leczenia specjalistycz-

nego, farmakologicznego a z czasem

nawet operacyjnego - powiedzia∏ nam

pracownik jednej z kas chorych, który

inaczej zapatruje si´ na ekonomi´ me-

dycznà ni˝ jej zarzàd - czy nie lepiej

wydaç na dobre wyroby absorbcyjne

ni˝ na dro˝sze leczenie szpitalne lub spe-

cjalistyczne?  

Brak pieni´dzy i niemo˝noÊç przezna-

czenia dodatkowych Êrodków na zwi´k-

szenie limitu t∏umaczy wiele. Ale czy dla-

tego kasa chorych ma decydowaç, które

produkty powinien nabywaç pacjent? Na-

wiasem mówiàc ich arbitralna postawa

sprawi∏a, ˝e nasi rozmówcy poprosili

o anonimowoÊç. Ujawnienie nazw firm

mog∏oby doprowadziç do pogorszenia ich

wspó∏pracy z kasami chorych. Byç mo˝e

wypracowanie nowych ujednoliconych

zasad kontraktowania Êwiadczeƒ, które

nie pozwolà na dotychczasowà dowol-

noÊç i uznaniowoÊç w interpretacji przepi-

sów prawa w niektórych kasach zmieni t´

sytuacj´. 

Od pewnego czasu, z inicjatywy dyrek-

tora Mazowieckiej Regionalnej Kasy

Chorych, zbiera si´ zespó∏ ds. zaopatrze-

nia w przedmioty ortopedyczne i wyroby

medyczne w celu wypracowania wspól-

nych jednolitych dla NFZ zasad zakupów

powy˝szych produktów. O efekcie pracy

zespo∏u poinformujemy czytelników.

Pacjent czy limit
Maria Weber  


