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Wywiad z Paw∏em Trzciƒskim,
Rzecznikiem Ministra Zdrowia

Czy Ministerstwo planuje nowelizacj´
rozporzàdzeƒ Ministra Zdrowia z dnia
17 grudnia 2004 roku w sprawach:
• limitu cen dla wyrobów medycznych

b´dàcych przedmiotami ortopedyczny-
mi i Êrodków pomocniczych, o takim sa-
mym zastosowaniu, ale ró˝nych cenach,
oraz limitu cen dla napraw przedmio-
tów ortopedycznych;

• szczegó∏owego wykazu wyrobów me-
dycznych b´dàcych przedmiotami orto-
pedycznymi i Êrodków pomocniczych,
wysokoÊci udzia∏u w∏asnego Êwiadczenio-
biorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich
przyznawania, okresów u˝ytkowania,
a tak˝e wyrobów medycznych b´dàcych
przedmiotami ortopedycznymi podlega-
jàcymi naprawie w zale˝noÊci od wska-
zaƒ medycznych oraz wzoru zlecenia na
zaopatrzenie w te wyroby i Êrodki?
Ministerstwo Zdrowia podj´∏o dzia∏ania

pozwalajàce na kompleksowà analiz´ i kon-
sultacje w zakresie zasad zaopatrzenia
w wyroby medyczne b´dàce przedmiotami
ortopedycznymi i Êrodki pomocnicze, które
w konsekwencji prowadziç b´dà do noweli-
zacji wymienionych rozporzàdzeƒ. 

Obecnie podj´te zosta∏y prace wewnàtrz
Ministerstwa Zdrowia, zmierzajàce do
kompleksowej analizy i szerokich konsulta-
cji w zakresie zasad zaopatrzenia w wyroby
medyczne b´dàce przedmiotami ortope-
dycznymi i w Êrodki pomocnicze, zmierza-
jàce do opracowania koncepcji ekonomicz-
nej, obejmujàcej zmiany sposobu refundacji
oraz dzia∏aƒ prawnych, niezb´dnych dla
wprowadzenia w ˝ycie postulatów dotyczà-
cych zmian w systemie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i Êrodki po-
mocnicze. Planuje si´ wejÊcie w ˝ycie roz-
porzàdzeƒ w 2007 roku.

Ârodowiska pacjentów, lekarzy oraz
producentów i dystrybutorów zgodnie
przyznajà, ˝e obecne rozporzàdzenia ma-
jà wiele wad. Czy Ministerstwo Zdrowia
podziela t´ opini´?

W zakresie spraw obj´-
tych przedmiotowymi roz-
porzàdzeniami wp∏ywa bar-
dzo wiele postulatów i pro-
pozycji zmian, zarówno od
Ê w i a d c z e n i o b i o r c ó w ,
Êwiadczeniodawców, jak
i organizacji pozarzàdo-
wych, dotyczàcych bardzo
rozmaitych kwestii, takich
jak limity cenowe i iloÊcio-
we, rodzaj refundowanych
wyrobów i Êrodków, propo-
zycji rozszerzenia ich kata-
logu. Wszystkie wp∏ywajà-
ce propozycje i uwagi sà
bardzo cenne i zostanà wni-
kliwie przeanalizowane.
Bioràc pod uwag´ licznie
wp∏ywajàce uwagi nale-
˝y uznaç, i˝ obecnie obo-
wiàzujàcy system zaopa-
trzenia w produkty ortope-
dyczne i Êrodki pomocnicze
w znacznej cz´Êci nie spe∏-
nia oczekiwaƒ zarówno
Êwiadczeniobiorców, jak
i Êwiadczeniodawców. 

Czy nowelizacja rozpo-
rzàdzeƒ powstanie w opar-
ciu o dane historyczne NFZ? Jak Mini-
sterstwo ocenia te dane?

W zwiàzku z podj´tymi pracami w zakre-
sie zasad zaopatrzenie w przedmioty orto-
pedyczne i Êrodki pomocnicze, Minister-
stwo Zdrowia wystàpi∏o do Narodowego
Funduszu Zdrowia o przekazanie informa-
cji w zakresie wydatków na zaopatrzenie na
poszczególne przedmioty ortopedyczne
i Êrodki pomocnicze tak˝e o zestawienie
liczby wniosków na wczeÊniejsze zaopa-
trzenie na poszczególne przedmioty ortope-
dyczne. Przekazane przez Fundusz dane
u∏atwià prace i umo˝liwià przeprowadzenie
szczegó∏owej analizy. 

Nale˝y tak˝e wskazaç, i˝ przygotowane
projekty rozporzàdzeƒ zostanà przekazane
do konsultacji spo∏ecznych oraz zostanà
umieszczone na stronach internetowych
Ministerstwa Zdrowia.

Jak Ministerstwo ocenia pomys∏ Ma∏o-
polskiego Sejmiku Organizacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych wprowadzenia zasady re-
gularnej aktualizacji (minimum raz w ro-
ku) listy refundowanych przedmiotów or-
topedycznych i Êrodków pomocniczych?

Pomys∏ Ma∏opolskiego Sejmiku Organi-
zacji Osób Niepe∏nosprawnych zostanie
szczegó∏owo przeanalizowany i rozwa˝ony.
Jednak˝e nale˝y zaznaczyç, i˝ nie ma tak
szybkiego post´pu technicznego w zakresie
wyrobów medycznych, który obligowa∏by
do tego, aby raz do roku nowelizowaç
przedmiotowe rozporzàdzenia. Minister
Zdrowia bierze pod uwag´ wp∏ywajàce do
Ministerstwa postulaty i wnioski, zg∏aszane
w zakresie przedmiotów ortopedycznych
i Êrodków pomocniczych, i podejmuje de-
cyzj´ o nowelizacji rozporzàdzeƒ.

■

Prace nad nowelizacjà
rozpocz´te Magdalena Kowalewska
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