
W Âlàskiej Kasie Chorych zanotowano

ponad 30000 ubezpieczonych i korzystajà-

cych z ró˝nego typu pieluch. Podobnie jak

w Mazowieckiej Kasie Chorych równie˝

na Âlàsku przybywa ich co roku.  Oznacza

to zarówno wzrost osób cierpiàcych na

NTM jak te˝  zwi´kszonà  ÊwiadomoÊç

i przekonanie, ̋ e warto troszczyç si´ o w∏a-

sne zdrowie.

Jak powiedzia∏ nam Marian Zió∏ko, dy-

rektor wydzia∏u zaopatrzenia ortopedycz-

nego i Êrodków pomocniczych, kontrakt ze

Âlàska Kasà Chorych podpisa∏o 18 648 le-

karzy. Zgodnie z rozporzàdzeniem Mini-

stra Zdrowia wnioski na pieluchy anato-

miczne mogà wypisaç onkolodzy, chirur-

dzy, lekarze podstawowego kontaktu oraz

felczerzy. Natomiast na pieluchomajtki do-

datkowo neurolodzy i urolodzy.

- Trudno nam oceniç zapotrzebowanie

na pieluchy anatomiczne lub pielucho-

majtki, poniewa˝ systematycznie limit

60 sztuk miesi´cznie jest wyczerpywany

- mówi M. Zió∏ko - z naszych doÊwiad-

czeƒ wynika, ˝e ponad 60 procent wnio-

sków dotyczy pieluchomajtek. Ubezpie-

czeni stale narzekajà na ich niewystar-

czajàcà  liczb´. Mogà oczywiÊcie ten li-

mit uzupe∏niç pe∏nop∏atnymi produktami,

ale wówczas ponoszà spore koszty. Dlate-

go wydaje si´, ˝e  limit ten powinien byç

wi´kszy. 

Szansa dla
wszystkich producentów

Âlàska Kasa Chorych przyj´∏a inny sys-

tem zaopatrywania pacjentów ni  ̋pozosta∏e

kasy chorych. W odró˝nieniu od reszty

kraju w Âlàskiej nie podpisuje si  ́ umów

z producentami i dystrybutorami przedmio-

tów ortopedycznych i Êrodków pomocni-

czych, w tym produktów ch∏onnych. Wy-

bór miejsca realizacji wniosku pozostawia

si  ́ ca∏kowicie ubezpieczonemu. Jednak,

jak zapewnia nas  M. Zió∏ko, w trosce o ja-

koÊç wykonywanych i oferowanych przed-

miotów Âlàska Kasa Chorych postawi∏a

warunki realizatorom wniosków. W zwiàz-

ku z tym, ka˝dy dystrybutor produktów,

który chce wspó∏pracowaç ze Âlàskà Kasà

Chorych, musi z∏o˝yç oÊwiadczenie o spe∏-

nieniu wymogów. - Zale˝y nam, aby sprze-

da  ̋odbywa∏a si  ́w odpowiednich warun-

kach lokalowych, zaÊ niepe∏nosprawni mie-

li zapewniony dost´p do placówki. Pracow-

nicy powinni byç przeszkoleni. Sprzedawa-

ne produkty, w tym przypadku pieluchy po-

winny mieç odpowiednie certyfikaty.

OÊwiadczeƒ wymagamy przede wszystkim

od placówek pozaaptecznych, na przyk∏ad

sklepów medycznych czy rehabilitacyjno-

medycznych powiedzia∏ M. Zió∏ko - od ap-

tek nie wymagamy oÊwiadczeƒ, poniewa˝

one muszà i tak spe∏niç szereg warunków.

¸àcznie z aptekami Êlàscy pacjenci mogà

staraç si´ o pieluchy i pieluchomajtki

w 1700 placówkach, czyli praktycznie

wsz´dzie. W praktyce odpada wí c problem

utrudnionego dost́ pu do produktów, na co

skar˝à sí  mieszkaƒcy innych województw.

Wykaz tych podmiotów jest dost́ pny dla

ubezpieczonych w Punktach ds. Zaopatrze-

nia Ortopedycznego i Ârodków Pomocni-

czych. Wymogi postawione przedsí bior-

stwom si∏à rzeczy ograniczajà dost́ p do

produktów ale w przypadku Âlàskiej Kasy

Chorych, placówki, które ich nie spe∏niajà,

stanowià margines. 

Biurokratyczne przeszkody
Pacjenci otrzymujà, z kolei, od lekarza

wniosek  SP, który jest wa˝ny jeden mie-

siàc. Mo˝e on opiewaç  na Êrodki, które

wystarczajà maksymalnie na  trzy miesià-

ce.  Ubezpieczony powinien udaç si´

z wnioskiem do Punktu Âlàskiej Kasy

Chorych, gdzie pracownicy rejestrujà go

i potwierdzajà prawo do refundacji. For-

malnoÊci mo˝e dope∏niç równie˝, w imie-

niu ubezpieczonego, piel´gniarka Êrodowi-

skowa, cz∏onek rodziny czy siostra PCK.

Potwierdzony wniosek mo˝na zrealizowaç

w punktach, spe∏niajàcych wymogi Âlà-

skiej Kasy Chorych.

Powy˝sza procedura stanowi cz´sto barie-

ŕ  dla osób starszych. Trzeba jednoczeÊnie

pamí taç, ˝e w najlepszym wypadku czyn-

noÊci powtarza sí   co 3 miesiàce, a w naj-

gorszym co miesiàc. 

Kto p∏aci za pieluchy
Przypomnijmy, kiedy pacjent mo˝e

otrzymaç pieluchy lub pieluchomajtki

a kiedy trzeba za nie cz´Êciowo lub w ca∏o-

Êci zap∏aciç.

Bezp∏atne pieluchy anatomiczne nale˝à

sí  choremu z rozpoznaniem nowotworu.

W pozosta∏ych przypadkach nietrzymania

moczu  trzeba za nie zap∏aciç 30 procent. Je-

Êli chorzy z nowotworami wybierajà pielu-

chomajtki wówczas tak˝e p∏acà 30 procent.

Na refundowane pieluchomajtki i pieluchy

anatomiczne ustalono limity wartoÊciowe

i iloÊciowe. Limit wartoÊciowy za  60 sztuk

pieluchomajtek wynosi 90 z∏ a dla pieluch

anatomicznych 77 z∏. JeÊli ubezpieczony p∏a-

ci 30 procent, wówczas musi wy∏o˝yç 27 z∏

za pieluchomajtki. Producenci proponujà

chorym dwie wersje pieluchomajtek - taƒsze

za 90 z∏ i dro˝sze za 105 z∏. JeÊli pacjent wy-

bierze dro˝szy produkt, wówczas musi do-

p∏aciç nadwy˝k ,́ powy˝ej 90 z∏, czyli 15 z∏.

Limit 60 sztuk pieluch na miesiàc sta-

nowi skromnà pomoc paƒstwa dla pa-

cjentów. Wobec sta∏ej potrzeby ich u˝yt-

kowania nie sposób obejÊç si´ bez dodat-

kowych sztuk. Niestety b´dzie to syste-

matyczny wydatek, dlatego trudno si´

dziwiç chorym, ˝e upominajà si´

o zwi´kszenie limitu.
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Przybywa cierpiàcych

Kwota do refundacji Liczba wniosków Liczba sztuk

1999 3 659 525 62 179 4 929 545
2000 7 162 493 79 671 7 275 480
2001 9 807 973 90 515 9 236 840
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