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stencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnospraw-
ność oraz odciążyć chorych i opiekunów w codziennych 
obowiązkach. Z wyjazdów mogą skorzystać chorzy bę-
dący w trudnej sytuacji materialnej. Do takiego dwuty-
godniowego projektu trzeba dopłacić jedynie 200 zło-
tych. - Wszyscy chcą do Wadowic. Myślę, że też za sprawą 
naszego błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II - ze 
śmiechem przyznaje Wodyńska. 

Dużym wsparciem działalności jest pomoc Urzędu Mia-
sta, PFRON-u i opieki społecznej. - Jednak te wszystkie 
działania to i tak wciąż za mało - dodaje prezes Stowa-
rzyszenia. Organizacja co roku rejestruje wiele zgłoszeń. 
Zapotrzebowanie wśród pacjentów na oferowane usłu-
gi jest ogromne. Plany na przyszłość obejmują poszerze-
nie oferty leczenia o fizykoterapię i hydroterapię. Stowa-
rzyszenie stara się również o pozyskanie środków finan-
sowych na zatrudnienie większej liczby pracowników, by 
rozszerzyć wachlarz opieki. Na razie może liczyć na nie-
zastąpionych wolontariuszy i niewielką grupkę zatrud-
nionego personelu. Marzeniem Stowarzyszenia (całkiem 
realnym) jest umożliwienie potrzebującym całodobowe-
go, całorocznego pobytu w Domu Pielęgnacyjnym. Duża 
cześć z nich to osoby po wylewach, z niedowładami koń-
czyn, po amputacjach, cierpiące na chorobę Alzheimera, 
Parkinsona, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe 
i dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu. - Po-
moc tym osobom to bardzo trudna i ciężka praca, ale praca 
niezwykle potrzebna, która uczy też pokory - podsumowu-
je prezes Wodyńska.

W kwietniu br. Małopolski Sejmik Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych wystąpił do małopolskiego 
oddziału NFZ z prośbą o wyjaśnienie przyczyn 

ograniczenia - z  trzech miesięcy do jednego miesiąca - 
okresu realizacji zaopatrzenia w środki pomocnicze wy-
dawane cyklicznie. Dla osoby starszej, chorej bądź nie-
pełnosprawnej konieczność ewidencjonowania zlecenia 
co miesiąc może być poważnym utrudnieniem. Zgodnie 
z zarządzeniem nr 58/2009/DSOZ, świadczeniobiorca 
może być zaopatrzony jednorazowo w środki pomocni-
cze przysługujące comiesięcznie (np. pieluchomajtki i ich 
zamienniki, sprzęt stomijny, cewniki urologiczne, cewniki 
zewnętrzne, worki do zbiórki moczu i kału, zestawy infu-
zyjne do pomp insulinowych, cewniki do odsysania gór-
nych dróg oddechowych) na okres trzech kolejnych mie-
sięcy. Z wyjaśnień otrzymanych od urzędników z Krako-
wa wynika, że przyczyną ograniczeń są niewystarczające 
środki finansowe które zostały przydzielone małopolskie-
mu oddziałowi NFZ w 2011 roku przez centralę w War-
szawie. Małopolski oddział NFZ poinformował, że na re-
alizację wniosków na zaopatrzenie osób niepełnospraw-
nych w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocni-
cze otrzymuje poniżej 2% środków finansowych z ogól-
nej puli.
W Małopolsce znaczny niedobór funduszy przeznaczo-

nych na ten cel wystąpił po raz pierwszy w 2009 roku. 
Z roku na rok sytuacja staje się coraz trudniejsza. Nieod-
powiedni podział budżetu już w styczniu  br. doprowa-
dził do powstania kolejek oczekujących na realizację zle-
ceń na wszystkie przedmioty ortopedyczne i środki po-
mocnicze. Przyczyn takiego stanu można doszukiwać się 
między innymi w tym, że w 2004 r. małopolski NFZ jako 
pierwszy  wprowadził  tzw. otwarty system zaopatrzenia. 
W związku z powyższym to właśnie w Małopolsce po-
wstało najwięcej punktów ewidencyjnych oraz zarejestro-
wano najwięcej firm dostarczających sprzęt ortopedyczny. 
Ponieważ w Małopolsce tego typu asortyment jest szero-
ko dostępny w aptekach i sklepach medycznych, przyzna-
ne środki finansowe są wykorzystywane najszybciej, a ich 
niedobór w skali roku jest największy. Przypuszczam jed-
nak, że fakt ten nie jest uwzględniany przez urzędników 
w Warszawie, którzy powinni przecież elastycznie reago-
wać na zapotrzebowanie i przyznawać środki finansowe 
uwzględniając liczbę wniosków zarejestrowanych w da-
nym regionie. Poza tym uważam, że finansowanie przez 
NFZ tego rodzaju świadczeń na poziomie 2% jest skan-
dalem niespotykanym w żadnym cywilizowanym kraju 
i nie wyobrażam sobie, aby taki stan rzeczy mógł dalej 
trwać. Deficyt środków finansowych ogranicza podstawo-
we prawa przysługujące polskim obywatelom.
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