
Od
1 stycznia br. dzia∏a w Polsce
system otwarty. Dzia∏a dzi´ki
wspólnym dzia∏aniom stowa-

rzyszeƒ i organizacji osób niepe∏nosprawnych.
Jest on zdecydowanie bardziej korzystny dla
pacjentów. Niestety, zawiod∏a organizacja
w niektórych oddzia∏ach wojewódzkich NFZ.

W styczniowym numerze Kwartalnika
NTM zamieszczono ankiet´ dotyczàcà startu
systemu otwartego we wszystkich wojewódz-
twach. Teraz, po kilku miesiàcach jego funk-
cjonowania, ponownie zwróciliÊmy si´ do
rzeczników oddzia∏ów NFZ z proÊbà o wy-
pe∏nienie ankiety (tabela). ChcieliÊmy prze-
konaç si´ jak obecnie wyglàda sytuacja. Czy
coÊ si´ zmieni∏o od stycznia, czy rankingowi
liderujà nadal ci sami?

Jak pokazuje tabela najwi´cej punktów ewi-
dencyjnych (26) majà do dyspozycji pacjenci
w woj. ma∏opolskim. W przeliczeniu na liczb´
mieszkaƒców daje to jednak miejsce IV (od
stycznia spadek o dwie pozycje). Nie planuje
si´ na razie zwi´kszenia liczby punktów ewi-
dencyjnych. W funkcjonujàcych na terenie
woj. ma∏opolskiego nie ma t∏umów. 

Nowym liderem naszego rankingu zosta∏o
woj. lubuskie. W porównaniu ze styczniem
zanotowa∏o awans z pozycji trzeciej, wyprze-
dzajac woj. opolskie i Êwi´tokrzyskie. Nie
planuje si´ na razie zwi´kszenia liczby punk-
tów ewidencyjnych, poniewa˝ nie by∏o i nie
ma kolejek. Podmiotów realizujàcych wnio-
ski jest 71 (45 w styczniu), a podpisanie umo-

wy nie trwa d∏u˝ej ni˝ trzy dni. Nieco gorzej
ni˝ w innych województwach wyglàda spra-
wa realizacji zleceƒ na przedmioty ortope-
dyczne i Êrodki pomocnicze. Co prawda pie-
luchomajtki i przedmioty stomijne wydawane
sà na bie˝àco, ale okres oczekiwania na po-
twierdzenie zlecenia na przedmioty ortope-
dyczne wynosi do 6 miesi´cy, a na aparaty
s∏uchowe nawet do 3 lat.

W liderujàcym poprzedniemu rankingowi
woj. opolskim liczba punktów ewidencyjnych
zwi´kszy∏a si´ o 4 (z 11 do 15). Zwi´kszenia
liczby punktów na razie nie planuje si´, bo nie
ma takiej potrzeby. Kolejek nie ma i nie by∏o
ich od samego poczàtku funkcjonowania sys-
temu otwartego w tym województwie. Zwi´k-
szy∏a si´ równie˝ liczba podmiotów realizujà-
cych wnioski (z 65 do 72), a podpisanie umo-
wy to kwestia 1-3 dni. Wszystkie produkty,
o które pytaliÊmy (tab.) wydawane sà na bie˝à-
co (wyjàtek stanowià aparaty s∏uchowe dla do-
ros∏ych, na które czeka si´ 2 lata). 

W styczniowym zestawieniu najs∏abiej
wypad∏o woj. pomorskie. Obecnie liczba
punktów ewidencyjnych nie zmieni∏a si´
i wynosi 1. Nie planuje si´ zwi´kszenia ich
liczby, poniewa˝ rozwiàzania zastosowane
w woj. pomorskim (m.in. obs∏uga pocztowa)
dobrze si´ sprawdzajà. Kolejek nie ma, po-
niewa˝ Ubezpieczeni przesy∏ajà zlecenia
drogà pocztowà, a po potwierdzeniu sà one
odsy∏ane pod wskazany adres. Pomorski Od-
dzia∏ NFZ zawar∏ 127 umów z podmiotami

realizujàcymi wnioski, a punktów dystrybu-
cyjnych jest 508.

We wszystkich województwach od stycznia
zwi´kszy∏a si´ liczba podmiotów realizujàcych
wnioski, jednak nadal zdecydowanym liderem
jest woj. Êlàskie, gdzie jest ich 751 (512
w styczniu). Jak podkreÊla rzecznik Âlàskiego
Oddzia∏u NFZ podpisanie umowy z ka˝dym
nowym podmiotem trwa ok. 20 min. (osoba
uprawniona do zawarcia umowy musi z∏o˝yç
prawid∏owo przygotowany komplet dokumen-
tacji). Co wa˝ne, w ramach umów na terenie
woj. Êlàskiego ubezpieczeni mogà realizowaç
zlecenia w 1023 miejscach prowadzenia przez
podmioty posiadajàce umow´.

Czas podpisania umowy jest najkrótszy
w woj. kujawsko-pomorskim, lubelskim, Êlà-
skim, wielkopolskim i zachodniopolskim gdzie
umow´ podpisuje si´ “od r´ki”. Czas oczeki-
wania na realizacj´ wniosku zale˝ny jest od ro-
dzaju przedmiotu. Generalnie wydawanie pie-
luchomajtek i worków stomijnych odbywa si´
na bie˝àco (wyjàtek stanowi woj. Êwi´tokrzy-
skie gdzie czeka si´ ok. 1 tyg.). Przedmioty or-
topedyczne wydawane sà na bie˝àco (woj. ma-
∏opolskie, opolskie, podkarpackie, Êlàskie, war-
miƒsko-mazurskie) lub si´ na nie oczekuje, ma-
ximum do 6 miesi´cy (woj. lubelskie i lubu-
skie). Na aparaty s∏uchowe w niektórych woje-
wództwach nie czeka si´ w ogóle (woj. ma∏o-
polskie, opolskie, podkarpackie i Êlàskie), w in-
nych czas oczekiwania wynosi od 1,5 miesiàca
(woj. wielkopolskie) do 3 lat (woj. lubuskie).
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1. Liczba mieszkaƒców 2. Liczba 3. Liczba 4. Liczba podmiotów 5. Czas podpisania 6. Okres oczekiwania na realizacj´ wniosku na
na 1 punkt ewidencyjny punktów mieszkaƒców realizujàcych umowy z podmiotami a) AS b) PM c) PO d) WS

(w tys.) ewidencyjnych (w tys.) wnioski realizujàcymi wnioski

51 20 1024 71 1-3 dni do 3 lat nb do 6 mc nb
78 15 1088 72 do 14 dni do 2 lat* nb nb nb
95 14 1325 320 7 dni 2 lata 7 dni 1 mc*** 7 dni
124 26 3223 557 7 dni nb nb nb nb
224 15 3355 203 nb 1,5 mc nb 1,5 mc nb
354 6 2126 200 do 14 dni nb** nb** nb** nb**
374 13 4866 751 nb nb nb nb nb
379 7 2653 140 14-30 dni 4 mc nb 2 mc nb
409 3 1228 60 14 dni 3 mc nb 1 mc nb
489 3 1466 106 14 dni 6 mc nb nb nb
525 4 2101 79 nb 5 mc nb 5 mc nb
559 4 2235 216 nb do 6 mc* nb 1-6 mc* nb
724 7 5067 229 14 dni do 3 mc nb nb nb
777 4 2978 bd bd bd bd bd bd
866 2 1733 110 nb 3-6 mc**** nb do 3 mc nb
2192 1 2192 127 2 dni 1 rok nb 6-12 mc nb

Lubuskie
Opolskie
Âwi´tokrzyskie
Ma∏opolskie
Wielkopolskie
Podkarpackie
Âlàskie
¸ódzkie
Podlaskie
Warmiƒsko-mazurskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Mazowieckie
DolnoÊlàskie*****
Zachodniopomorskie
Pomorskie

Organizacja zaopatrzenia w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w wojewódzkich oddzia∏ach NFZ
(kolejnoÊç w rankingu wg liczby mieszkaƒców przypadajàcych na jeden punkt ewidencyjny)

AS - aparat s∏uchowy, PM - pieluchy i pieluchomajtki, PO - przedmioty ortopedyczne, WS - worki stomijne, nb - na bie˝àco
* dzieci na bie˝àco, ** pocztà do 14 dni, *** wózki inwalidzkie 18 miesi´cy, **** dzieci uczàce si´ i osoby czynne zawodowo na bie˝àco, ***** stan ze stycznia 2004


