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nstrumentalne traktowanie pacjenta przez
polskà s∏u˝b´ zdrowia zrodzi∏o w nas
przekonanie, i˝ wiele us∏ug medycznych
nam si´ nie nale˝y. W bud˝ecie paƒstwa

brakuje pieni´dzy, lekarze i piel´gniarki zara-
biajà ma∏o, zaÊ leki i sprz´t kosztujà coraz
dro˝ej, poniewa˝ post´p technologiczny wy-
przedza naszà zamo˝noÊç.

Chorzy cz´sto rezygnujà z leczenia bowiem
zdajà sobie spraw´ z gehenny, która ich czeka
zanim dostanà si´ do gabinetu a potem na
ewentualnà rehabilitacj´. Powszechne sà wie-
lomiesi´czne kolejki do niektórych lekarzy
i us∏ug medycznych. Owa rezygnacja oznacza
zatem dla jednych zaniedbanie w∏asnego
zdrowia, dla innych natomiast ÊwiadomoÊç, i˝
nie warto si´ o siebie troszczyç. 

Stosowaç pó∏Êrodki
Wady polskiej s∏u˝by zdrowia sprawiajà

te˝, ˝e w zasadzie wszyscy uczestnicy tej
bran˝y - pacjenci, lekarze, producenci i urz´d-
nicy - majà lekcewa˝àcy stosunek do leczenia.
Kiedy zaÊ zamiera ÊwiadomoÊç w∏asnych
praw, stosuje si´ pó∏Êrodki, które utrzymujà
nas wszystkich w stagnacji.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje
w cz´Êci wiele przedmiotów zaopatrzenia or-
topedycznego i Êrodków pomocniczych. Naj-
cz´Êciej jednak odbywa si´ to na zasadzie re-
fundacji „jednej protezy“, podczas gdy pa-
cjent pozbawiony jest obu nóg. Wiele na ten
temat mog∏yby te˝ powiedzieç osoby cierpià-
ce na nietrzymanie moczu. Dwie refundowa-
ne pieluchomajtki majà im wystarczyç na 24

godziny, podczas gdy uznane minimum wy-
nosi 3 sztuki, a w niektórych przypadkach 4-
5. Komu nie wystarczy jedna proteza czy 2
pieluchomajtki, musi dokupiç produkt po pe∏-
nej cenie. JeÊli nie ma pieni´dzy, musi zado-
woliç si´ pó∏Êrodkami.

Narodowy Fundusz Zdrowia w bie˝àcym
roku przeznacza w skali kraju na refundacj´
w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortope-
dyczne i Êrodki pomocnicze 416 mln z∏. To
znacznie mniej ni˝ na przyk∏ad w Czechach,
gdzie wydatki na ten cel sà szeÊciokrotnie
wi´ksze, lub w S∏owenii, która przeznacza 8 ra-
zy wi´cej, przy znacznie mniejszej liczbie lud-
noÊci.

Wiedza lokalna
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów

Medycznych POLMED wpad∏a na pomys∏,
aby dowiedzieç si´ jakie sà rzeczywiste wy-
datki na refundacj´ przedmiotów ortopedycz-
nych i Êrodków pomocniczych, wed∏ug ko-
dów zaopatrzenia i w rozbiciu na poszczegól-
ne kwarta∏y. Okaza∏o si´, ˝e NFZ nie dyspo-
nuje takimi danymi i odes∏a∏ Izb´ do poszcze-
gólnych województw, skàd informacje sp∏y-
wajà powoli do POLMEDu. W tej chwili wia-
domo na przyk∏ad, ˝e oddzia∏ warmiƒsko-ma-
zurski NFZ wyda∏ w 2004 roku na refundacj´
aparatów s∏uchowych 1 213 825 z∏, zaÊ na
wózki inwalidzkie - 1 075 525 z∏, a na pielu-
chomajtki - 3 288 167 z∏. W województwie
wielkopolskim na aparaty s∏uchowe wydano
w ubieg∏ym roku 1 183 057 z∏, na wózki - 763
791, zaÊ na pieluchomajtki ponad 2 mln z∏.

Jeszcze inaczej kszta∏towa∏y si´ wydatki
w województwie pomorskim, gdzie koszt re-
fundacji na aparaty s∏uchowe wyniós∏ 2 446
050 z∏, na pieluchomajtki - 5 666 183 z∏, zaÊ
na wózki - 1 817 600.

Brak zainteresowania wydatkami na po-
szczególne kategorie zaopatrzenia ortopedycz-
nego wpisuje w ogólne przekonanie, i˝ na le-
czenie nas nie staç. Jak bowiem leczyç, skoro
nie wiadomo, które wyroby poch∏aniajà naj-
wi´cej pieni´dzy i dlaczego. Informacja zbior-
cza nie ma nic wspólnego z centralizacjà zarzà-
dzania. Mo˝e natomiast s∏u˝yç ustawodawcy
do w∏aÊciwego okreÊlenia refundacji. Obecnie
trudno odpowiedzieç na pytanie, czy we
wszystkich kategoriach wydatki w∏aÊciwie s∏u-
˝à pacjentom. Nie wiemy nawet, ile naprawd´
NFZ powinien przeznaczaç na refundacj´.

Akcja „Dbajmy o siebie“
Jak zatem si´ dowiedzieç? Mo˝e trzeba

przekonaç spo∏eczeƒstwo, aby upomnia∏o si´
o prawa do leczenia? O to, aby nie daç si´ zby-
waç lekarzom, którym wygodnie jest twier-
dziç, ˝e z danà dolegliwoÊcià mo˝na ˝yç albo
wydaje nam si´, ˝e na nià cierpimy. Po-
wszechnà dolegliwoÊcià staje si´ cz´Êciowa
utrata s∏uchu. Przez jednych bagatelizowana,
przez drugich uznana za wstydliwà, a jeszcze
przez innych za nieistotnà, poniewa˝ „tak
uzna∏ lekarz“. Podobnych przyk∏adów mo˝na
mno˝yç. 

Cz´Êç Êrodowiska medycznego i pacjentów
uzna∏a, ˝e nale˝y pobudziç ÊwiadomoÊç spo-
∏eczeƒstwa i zach´ciç do dbania o w∏asne
zdrowie. Dotyczy to tak˝e Narodowego Fun-
duszy Zdrowia, które w pewnym momencie
b´dzie musia∏o przyznaç, i˝ Êrodki na refun-
dacj´ sà za ma∏e. W najbli˝szym czasie zosta-
nie og∏oszona akcja edukacyjna, majàca
uÊwiadomiç nam, i˝ nie nale˝y lekcewa˝yç
w∏asnych schorzeƒ, dolegliwoÊci, cierpieƒ,
itd. Akcja potrwa kilka miesi´cy a póêniej jej
efekty b´dà monitorowane. Niewykluczone,
i˝ po jej zakoƒczeniu wzrosnà wydatki na re-
fundacj´. 

Przypomnijmy, ˝e w tym samym czasie
ministerstwo zdrowia ma powo∏aç zespó∏ ds.
opracowania nowego rozporzàdzenia w za-
kresie refundacji przedmiotów ortopedycz-
nych i Êrodków pomocniczych. Dla resortu
akcja pod has∏em „Dbajmy o zdrowie“ mo˝e
byç sprzymierzeƒcem.
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