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wi jedynie oxybutynina (przepisywana na
stwardnienie rozsiane). Nie obejmujà one rów-
nie˝ kosztów diagnostyki (np. badania urody-
namicznego, które jest w 100% refundowane).

Niepokojàce ró˝nice
Liczby te wcale jednak nie oznaczajà, ̋ e w Pol-
sce wydajemy du˝o na refundacj´ pieluch dla
doros∏ych. Wystarczy bowiem porównaç te
koszty z danymi zaprezentowanymi przez prof.
Jan’a Milsom’a z Uniwersytetu w Goeteborgu.
W Szwecji ju˝ w roku 1990 wydatki na refun-
dacj´ Êrodków wch∏aniajàcych wynios∏y ok.
240 mln z∏, tj. 0,5% ca∏ego ówczesnego bud˝e-
tu  przeznaczonego na szwedzkà ochron´ zdro-
wia. Dla porównania, w 2004 roku, czyli 14 lat
póêniej, refundacja Êrodków absorpcyjnych
w Polsce wynios∏a 0,003% bud˝etu NFZ. Po-
dobnie dramatycznie wyglàda porównanie da-
nych dotyczàcych leczenia farmakologicznego
oraz operacyjnego NTM.

Duƒski przyk∏ad
W Polsce przymierzamy si´ do wprowadzenia
opieki piel´gnacyjnej nad osobami przewlekle

chorymi lub niesprawnymi z powodu zaawan-
sowanego wieku. Interesujàcym przyk∏adem
dla polskich samorzàdów sà doÊwiadczenia ja-
kie w trakcie Forum zaprezentowa∏ Kenneth
Flex kierujàcy departamentem pracy i spraw
socjalnych w 60-tysi´cznym mieÊcie Køge
w Danii. W starzejàcym si´ spo∏eczeƒstwie
Køge sprawa rosnàcych wydatków na opiek´
socjalnà jest niezwykle istotna. Nale˝y pami´-
taç, ˝e oczekiwania dotyczàce jakoÊci opieki
oraz u˝ywanych Êrodków pomocniczych sà
coraz wy˝sze. W 2005 roku urzàd miasta
Køge, pragnàc wyjÊç im naprzeciw, postano-
wi∏ przeprowadziç eksperyment. G∏ównym je-
go celem by∏o zintegrowanie wspó∏pracy po-
mi´dzy pacjentami, opiekunami socjalnymi
oraz dostawcami Êrodków wch∏aniajàcych.
Miasto oczywiÊcie ju˝ wczeÊniej kierowa∏o si´
zasadà konkurencyjnoÊci wÊród dostawców
Êrodków wch∏aniajàcych, a wybór refundowa-
nego produktu pozostawiono pacjentom. Do
przeprowadzenia projektu powo∏ano specjal-
nie przygotowany zespó∏, którego zadaniem
by∏o zorganizowanie szkoleƒ dotyczàcych
NTM oraz zasad opieki nad osobami z tym
problemem. Pacjenci i ich potrzeby zosta∏y in-
dywidualnie przeanalizowane. Podobnie po-
stàpiono z zespo∏em opiekunów i dostawcami
Êrodków pomocniczych. Nast´pnie przygoto-

wano indywidualne plany opieki dla ka˝dego
pacjenta. W efekcie zdo∏ano:
- zmniejszyç czas zmiany Êrodka wch∏aniajà-

cego,
- zmniejszyç iloÊç zanieczyszczanej poÊcieli

i bielizny,
- podnieÊç poziom wspó∏pracy pacjenta

z opiekunem,
- zwi´kszyç motywacj´ wÊród opiekunów,
- obni˝yç koszty zakupu Êrodków wch∏aniajà-

cych dzi´ki bardziej racjonalnemu ich wyko-
rzystaniu.
W d∏u˝szej perspektywie czasowej do-

Êwiadczenia wynikajàce z przeprowadzonego
projektu pozwoli∏y:
- podnieÊç jakoÊç ˝ycia osób starszych,
- poszerzyç poziom us∏ug wykonywanych

przez opiekunów,
- zwi´kszyç efektywnoÊç ekonomicznà

z punktu widzenia miasta,
Dzi´ki partnerskim uk∏adom jakie zawiàza-

∏y si´  pomi´dzy samorzàdem a dostawcami
Êrodków wch∏aniajàcych zacz´to regularnie
wymieniaç si´ informacjami i doÊwiadczenia-
mi, które pomog∏y bardziej efektywnie wyko-
rzystaç bud˝et samorzàdu. Dzia∏ajàca w Pol-
sce firma SCA Hygiene Products zamierza po-
dobny program zaproponowaç domom opieki
spo∏ecznej.                                                     ■

M
ija  pó∏ roku pracy rzàdu Premiera Do-
nalda Tuska, a wi´c jest to dobry czas
na analiz´, co zmieni∏o si´ w istotnych

sprawach dotyczàcych osób niepe∏nospraw-
nych. Dla wielu niepe∏nosprawnych jest to spra-
wa  godnego ˝ycia w kraju, który ma ambicje
bycia paƒstwem przyjaznym w stosunku do
swoich obywateli. Tyle teorii, a rzeczywistoÊç:
• Nadal brak znowelizowanego Rozporzàdze-

nia Ministra Zdrowia dotyczàcego zaopa-
trzenia w przedmioty ortopedyczne oraz
Êrodki pomocnicze. Przygotowany projekt
nowelizacji jest w opinii Êrodowisk osób nie-
pe∏nosprawnych kpinà, ca∏kowicie kompro-
mitujàcà minister Ew´  Kopacz. 

• Coraz bardziej jesteÊmy przekonani o jej z∏ej
woli w tej sprawie. Zapowiedê, ˝e prace nad
nowelizacjà b´dà trwa∏y jeszcze, co najmniej
dwa lata, Êwiadczy o ignorancji tych ludzi
i niezrozumieniu sytuacji, w jakiej znajdujà
si´ osoby niepe∏nosprawne w Polsce.

• Jeszcze pó∏ roku temu Êrodowisko osób nie-
pe∏nosprawnych zrzeszonych w Ma∏opol-
skim Sejmiku by∏o pe∏ne nadziei w zwiàzku
z wyborem Pani Ewy Kopacz na Ministra
Zdrowia. ZnaliÊmy jà z zaanga˝owanego
ws∏uchiwania si´ w potrzeby naszego Êrodo-
wiska, skutecznego dzia∏ania w ∏awach posel-
skich w okresie walki o otwarty system za-
opatrzenia w przedmioty ortopedyczne i Êrod-
ki pomocnicze. Dzisiaj, kiedy znalaz∏a si´ po
drugiej stronie, zapomnia∏a, ˝e nasze Êrodo-
wisko posiada w tym zakresie du˝à wiedz´,
poniewa˝ codziennie doÊwiadcza na w∏asnej
skórze, co znaczy z∏e prawo. Nale˝a∏oby wi´c

skorzystaç z tego doÊwiadczenia przy opraco-
wywaniu nowelizacji Rozporzàdzenia,
niezb´dnego dla Êrodowiska niepe∏nospraw-
nych jak powietrze.
W opinii do projektu Rozporzàdzenia Ma∏o-

polski Sejmik zg∏asza∏ swoje uwagi dotyczàce
chaosu, jaki panuje w dystrybucji sprz´tu orto-
pedycznego. Problem ten wyst´puje nie tylko
w Ma∏opolsce, ale równie˝ na terenie ca∏ego
kraju, a dotyczy wyrobów ortopedycznych
produkowanych masowo. Przedmioty sprowa-
dzane z zagranicy, a zw∏aszcza z dalekiego
wschodu g∏ównie Chin i Tajlandii, w wielu
wypadkach nie spe∏niajà ˝adnej funkcji i bar-
dzo cz´sto z uwagi na niebezpieczne materia-
∏y z jakich je wykonano sà groêne dla zdrowia
osób niepe∏nosprawnych. Kupowane przez
nieuczciwych dystrybutorów za grosze, w Pol-
sce sà sprzedawane za wielokrotnie wy˝sze
kwoty, pozbawiajàc system znacznych Êrod-
ków finansowych tak bardzo brakujàcych na
w∏aÊciwe zaopatrzenie ortopedyczne.

W naszej opinii wszystkie te wyroby powin-
ny uzyskiwaç atesty kwalifikujàce je do stoso-
wania na polskim rynku, zarówno pod wzgl´-

dem merytorycznej przydatnoÊci jak i ceny. 
Takie atesty mog∏aby wydawaç powo∏ana

przez Ministerstwo Zdrowia jednostka sk∏ada-
jàca si´ z fachowców z zakresu ortopedii, ma-
teria∏oznawstwa i finansów.

Równolegle do tych dzia∏aƒ Prezes Narodo-
wego Funduszu Zdrowia powinien opracowaç
system skutecznej kontroli rynku zaopatrzenia
ortopedycznego dotyczàcego wyrobów maso-
wych, poniewa˝ obecnie nikt go nie kontrolu-
je, co powoduje nadu˝ycia. Ponadto, zdecydo-
wanà kontrolà powinny zostaç obj´te te firmy
rozprowadzajàce sprz´t ortopedyczny, co do
których zachodzi podejrzenie, ˝e dzia∏ajà
w sposób nieuczciwy. W wielu wypadkach
nale˝a∏oby rozwiàzaç umowy eliminujàc te
firmy z rynku.

Jak najszybsze wprowadzenie proponowa-
nych przez nas rozwiàzaƒ mo˝e poprawiç ist-
niejàcy stan.  Zale˝y to jednak od skutecznego
i szybkiego dzia∏ania ludzi b´dàcych przy w∏a-
dzy, którzy jak dotàd lekcewa˝à problemy lu-
dzi niepe∏nosprawnych.

■

Rzàd zapomnia∏
o niepe∏nosprawnych

Józef Góralczyk
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