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Z
bli˝ajàc si´ do koƒca 2009 roku tradycyjnie
staramy si´ podsumowaç mijajàce zdarzenia,
czyniàc tzw. rachunek zysków i strat. To okre-

Êlenie finansowe bardzo dobrze pasuje do oceny
skutecznoÊci dzia∏ania rzàdu w zakresie tworzenia
prawa dla i na rzecz osób niepe∏nosprawnych w Pol-
sce. A wi´c przeprowadêmy rachunek. 

W swoim exspos¯ Premier Donald Tusk
obiecywa∏, ˝e b´dzie si´ stara∏ ws∏uchiwaç w g∏o-
sy organizacji pozarzàdowych reprezentujàcych
osoby niepe∏nosprawne, czyli grupy najbiedniej-
sze i najs∏absze. W rzeczywistoÊci wcale nie inte-
resujà go te problemy. Brak jakichkolwiek odpo-
wiedzi ze strony Premiera na pisma, w których
staraliÊmy si´ informowaç go o wielu proble-
mach i zaniedbaniach Ministerstwa Zdrowia
Êwiadczà o tym, ˝e jest mu oboj´tny los oko∏o 2
mln osób najbardziej potrzebujàcych pomocy ze
strony paƒstwa. 

Przyjmujàc za∏o˝enie, ˝e przyk∏ad idzie z góry,
oceƒmy dzia∏ania Ministerstwa Zdrowia w bie˝à-
cym roku. Spójrzmy na s∏awne Rozporzàdzenie

MZ dotyczàce zaopatrzenia w przedmioty ortope-
dyczne i Êrodki pomocnicze, które dla wielu niepe∏-
nosprawnych jest wyrokiem albo zbawieniem decy-
dujàcym o egzystencji w spo∏eczeƒstwie lub skaza-
niem na niebyt. W tym wypadku Pani Minister
Ewa Kopacz, nie mo˝e t∏umaczyç si ,́ ˝e bardzo
chcia∏a, ale Prezydent i PiS nie pozwolili jej na roz-
wini´cie skrzyde∏. TreÊç tego Rozporzàdzenia ca∏-
kowicie zale˝y od jej z∏ej lub dobrej woli. W tym
roku Minister Kopacz niestety prezentowa∏a z∏à
wol´ pozostawiajàc limity cenowe niezmienione od
12 lat. KtoÊ powie, ˝e przecie˝ nie mog∏a ich zmie-
niç, bo jest kryzys finansowy na Êwiecie i w Polsce,
a to, ˝e ich nie zmieni∏a jest pozytywnym dzia∏a-
niem, przeciwdzia∏ajàcym pog∏´bianiu kryzysu.
Mo˝e jest to dobre t∏umaczenie dla Pani Kopacz,
ale nie dla osób niepe∏nosprawnych, które ju˝
w ponad 60% dzi´ki jej dzia∏alnoÊci sà skazane na
niebyt. Nawet nie marzà o nowej protezie, gorsecie,
czy aparacie ortopedycznym, bo nie staç ich nawet
na napraw´ starego sprz´tu. Dodajmy, ˝e w jednym
z kontrowersyjnych opracowaƒ Ministerstwa Zdro-

wia projektowano nawet likwidacje refundacji ta-
kich napraw. Nak∏ady na zaopatrzenie w przedmio-
ty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze w Polsce sta-
nowià niewielki procent bud˝etu NFZ i zmiana na-
wet w niewielkim zakresie Êwiadczy∏aby o dobrej
woli i zrozumieniu bardzo powa˝nej sytuacji w tej
dziedzinie. Ale przecie˝ nie ma co si´ obawiaç nie-
pe∏nosprawnych, bo nie sà to górnicy i nie przyjdà
pod sejm protestowaç i paliç opony. 

O z∏ej woli Êwiadczy równie˝ fakt, ˝e przygoto-
wywana jest propozycja nowego Rozporzàdzenia,
która uwzgl´dnia interesy dystrybutorów  zarabia-
jàcych na nieszcz´Êciu innych osób ca∏kiem niez∏e
pieniàdze, natomiast ortopedi´ indywidualnà po-
zostawia bez zmian. To z∏y kierunek zmierzajàcy
do likwidacji przemys∏u ortopedycznego w Polsce. 

Moja ocena dzia∏aƒ rzàdu w 2009 roku w sto-
sunku do osób niepe∏nosprawnych jest negatyw-
na, jak zresztà ca∏ego dwuletniego okresu prac te-
go Rzàdu. I nawet dobre samopoczucie Premiera
Tuska, nie zmieni coraz ci´˝szego losu osób nie-
pe∏nosprawnych. ■
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M inisterstwo Zdro-
wia przez dwa lata
pracowa∏o nad

nowelizacjà Rozporzà-
dzenia dot. zaopatrzenia
w przedmioty ortope-
dyczne i Êrodki pomoc-
nicze, niestety bezsku-
tecznie. Zapowiedê Pana
Premiera jakoby reforma
s∏u˝by zdrowia mia∏a byç
priorytetem tego Rzàdu,
w ˝aden sposób, nie prze-

∏o˝y∏a si´ na popraw´ sy-
tuacji osób niepe∏nospraw-

nych i przewlekle chorych,
które od niemal 10 lat czeka-
jà na zmian´ obowiàzujà-
cych przepisów. Niestety,
wszystko wskazuje na to, ˝e
osoby zaopatrujàce si´
w przedmioty ortopedyczne

i Êrodki pomocnicze, po raz kolejny b´dà
zmuszone uzbroiç si´ w cierpliwoÊç.

W sierpniu wesz∏a w ˝ycie tzw. ustawa
„koszykowa”. Nowa ustawa, która zobo-
wiàzywa∏a resort zdrowia do wydania
trzynastu rozporzàdzeƒ okreÊlajàcych za-
wartoÊç koszyka Êwiadczeƒ gwarantowa-
nych, w tym rozporzàdzenia dot. przed-
miotów ortopedycznych i Êrodków po-
mocniczych. Niestety, nowe postanowie-
nia okaza∏y si´ w rzeczywistoÊci kopià
starych, dysfunkcjonalnych przepisów.
Przygotowywane w wielkim poÊpiechu,
poddane ekspresowym konsultacjom
spo∏ecznym rozporzàdzenia, zamiast
wprowadziç nowà jakoÊç w us∏ugach
medycznych utrwali∏y jedynie status
quo. Problemy osób niepe∏nosprawnych
po raz kolejny przegra∏y z interesem po-
litycznym.

Niemniej ustawa „koszykowa” daje
pewne mo˝liwoÊci wp∏ywania na urucho-
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mienie procesu nowelizacji rozporzàdze-
nia. Minister Zdrowia mo˝e usunàç bàdê
dodaç Êwiadczenie, a tak˝e dokonaç zmia-
ny poziomu lub sposobu jego finansowa-
nia, dzia∏ajàc z urz´du lub na wniosek.
Wnioski sk∏adaç mogà min. towarzystwa
naukowe o zasi´gu krajowym, a tak˝e sto-
warzyszenia i fundacje, których celem sta-
tutowym jest ochrona praw pacjenta.
W ten sposób organizacje zrzeszajàce pa-
cjentów oraz osoby niepe∏nosprawne zy-
ska∏y narz´dzie do walki z przestarza∏ymi
rozwiàzaniami. Autor przytoczonego prze-
pisu chyba jednak nie do koƒca zdawa∏ so-
bie spraw´ z jego konsekwencji. W myÊl
owego postanowienia, rozporzàdzenie b´-
dzie mo˝na poddawaç ciàg∏ym noweliza-
cjom, natomiast Agencja Ocen Technolo-
gii Medycznych oraz Ministerstwo Zdro-
wia b´dà zobowiàzane ustosunkowaç si´
do wszystkich wniosków spe∏niajàcych
warunki formalne. Takie rozwiàzanie,
z pozoru bardzo korzystne, mo˝e dopro-
wadziç do jeszcze wi´kszego chaosu i ca∏-
kowitego parali˝u resortu zdrowia.

29 paêdziernika wesz∏o w ˝ycie Za-
rzàdzenia Prezesa NFZ  okreÊlajàce wa-
runki zawierania i realizacji umów
w rodzaju zaopatrzenie w wyroby me-
dyczne b´dàce przedmiotami ortope-
dycznymi oraz Êrodkami pomocniczy-
mi. Rozwiàzania zaproponowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
w ˝aden sposób, nie zabezpieczajà sys-
temu zaopatrzenia przed nadu˝yciami,
natomiast bardzo skutecznie mogà
utrudniç ˝ycie osobom niepe∏no-
sprawnym.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przy-
sz∏ym roku, wojewódzkie oddzia∏y NFZ,
w przypadku  braku Êrodków finanso-
wych, b´dà mog∏y tworzyç ewidencj´
zleceƒ oczekujàcych na potwierdzenie.
Dotyczy to po raz pierwszy tak˝e Êrod-
ków pomocniczych wydawanych co
miesiàc (pieluchomajtki, podk∏ady).
Oznacza to, ˝e w sytuacji gdy zostanie
wstrzymane potwierdzanie zleceƒ, cho-
rzy b´dà zmuszeni samodzielnie finanso-
waç 100% ceny Êrodków wch∏aniajàcych
bàdê obyç si´ bez podstawowych artyku-
∏ów higieny osobistej. W ten sposób
Ministerstwo Zdrowia skazuje biedniej-
szà cz´Êç spo∏eczeƒstwa na ca∏kowità izo-
lacj´ i wykluczenie spo∏eczne. 

To nie koniec utrudnieƒ, z którymi b´-
dà zmuszeni zmierzyç si´ niepe∏nospraw-
ni. Zgodnie z nowymi przepisami zlecenie
na cykliczne Êrodki pomocnicze wa˝ne
jest do koƒca miesiàca, na który zosta∏o
wystawione, jednak nie d∏u˝ej ni˝ 30 dni.
Oznacza to, ˝e chorzy, którzy otrzymajà
zlecenie np. 28 stycznia majà dwa dni na
jego realizacj´ (stawienie si´ we w∏aÊci-
wym Oddziale NFZ w celu zaewidencjo-
nowania oraz potwierdzenia wniosku i
wykupienie go w punkcie, który ma pod-
pisanà umow´ z NFZ). Bioràc pod uwag´
fakt, ˝e wi´kszoÊç osób korzystajàcych
z cyklicznych Êrodków pomocniczych to
osoby starsze bàdê niepe∏nosprawne,
mo˝liwoÊç realizacji takiego wniosku bu-
dzi powa˝ne wàtpliwoÊci. Co wi´cej,
w myÊl nowych przepisów, osoba zaopa-
trujàca si´ w cykliczny Êrodek pomocni-
czy zobowiàzana jest do z∏o˝enia na zlece-

niu czytelnego podpisu. Wydawa∏oby si ,́
˝e nie ma nic prostszego, jednak dla oso-
by starszej, chorej bàdê niepe∏nospraw-
nej, która ma trudnoÊci z utrzymaniem
w r´kach d∏ugopisu, mo˝e byç barierà nie
do pokonania a dla urz´dnika powodem
zakwestionowania takiego zlecenia.

Co gorsze, Pan Prezes Paszkiewicz za-
powiedzia∏, ˝e w ramach oszcz´dnoÊci,
NFZ zamierza ograniczyç dost´p do ta-
kich Êwiadczeƒ jak leczenie uzdrowisko-
we i zaopatrzenie w Êrodki pomocnicze
i przedmioty ortopedyczne. Problemem
jest to, ˝e Narodowy Fundusz Zdrowia
nie dostrzega ró˝nicy mi´dzy tymi dwo-
ma typami Êwiadczeƒ i traktuje protezy
koƒczyn, Êrodki absorpcyjne, gorsety
ortopedyczne czy wózek inwalidzki jako
rzeczy zb´dne. Tymczasem sà to artyku-
∏y pierwszej potrzeby, bez których nawet
opuszczenie w∏asnego mieszkania staje
si´ niemo˝liwe.

Od 2006 roku udzia∏ wydatków na
przedmioty ortopedyczne i Êrodki po-
mocnicze w ∏àcznych kosztach Êwiadczeƒ
zdrowotnych jest regularnie ograniczany.
Stosunek wydatków na zaopatrzenie or-
topedyczne i Êrodki pomocnicze do kosz-
tów refundacji leków w Polsce wynosi
1:13. Tymczasem w Europie wskaênik
ten waha si´ w granicach 1:5. Je˝eli NFZ
zrealizuje swoje zapowiedzi i w 2010 zre-
dukuje bud˝et o 1,5 mld z∏ to mo˝e oka-
zaç si ,́ ˝e w przysz∏ym roku, osoby nie-
pe∏nosprawne b´dà zmuszone zrezygno-
waç z wymiany wózka inwalidzkiego, czy
zakupu aparatu s∏uchowego.

■

0.00%

0.50%

1,00%

1,50%

2004

1,35% 1,17%
1,06%

1,37% 1,38%1,27%

2005 2006 2007 2008 2009
0

20000

40000

60000

30487

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

33004
35966

40123
49349 55490

54593

Udzia∏ % wydatków na zaopatrzenie ortopedyczne
i pomocnicze w kosztach Êwiadczeƒ ogó∏em NFZ
w latach 2004-2009

Koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych NFZ
w latach 2004-2010

èr
ód

∏o
: 

P
O

LM
ED

èr
ód

∏o
: 

P
O

LM
ED


