
P R Z E D M I O T Y O R T O P E D Y C Z N E I Â R O D K I P O M O C N I C Z E

20 Kwartalnik NTM 18/2006

D wa lata temu zmieni∏ si´ system za-
opatrzenia w przedmioty ortope-
dyczne i Êrodki pomocnicze z kon-

kursowego na wolnorynkowy. Ka˝dy pro-
ducent czy dystrybutor, spe∏niajàcy normy
krajowe i UE, mo˝e sprzedawaç swój pro-
dukt bez ograniczeƒ. To apteki i sklepy me-
dyczne, liczàc si´ z g∏osem klientów, decy-
dujà o zaopatrzeniu i rozliczaniu si´ z NFZ.
W tej sytuacji wydawa∏o si´, i˝ na rynku za-
panuje du˝a konkurencja. DziÊ wiadomo, ˝e
system nie spe∏ni∏ wszystkich oczekiwaƒ.
Sprzyja wprawdzie pacjentom, u∏atwiajàc
im dost´p do zaopatrzenia, ale wybór pozo-
staje w zasadzie podobny. Ceny nie drgn´-
∏y, choç spodziewano si´, i˝ konkurencja
wymusi pewien ich spadek. 

Niewykluczone, i˝  2 lata to za ma∏o na
wykszta∏cenie si´ mechanizmów w tej dzie-
dzinie. Nadal podstawowy wp∏yw majà na
ten rynek “hamulce”, które ujawni∏y si´
z ca∏à wyrazistoÊcià po wprowadzeniu no-
wego systemu. Do tych hamulców nale˝y
zaliczyç dop∏aty czy to z NFZ czy to
z PFRON. W mniejszym mo˝e stopniu do-
tyczy to Êrodków wch∏aniajàcych. W ich
przypadku ceny te˝ w zasadzie si´ nie zmie-

ni∏y, ale z sonda˝u, jaki przeprowadzi∏am
w sklepach i aptekach wynika, ˝e dystrybu-
torzy proponujà cz´sto okresowo ceny pro-
mocyjne na dany produkt, co ma wp∏yw na
spadek cen. Nie sà to du˝e ró˝nice, ale za-
uwa˝alne dla osób korzystajàcych stale
z tych Êrodków. Pozytywny wp∏yw na ry-
nek Êrodków wch∏aniajàcych ma fakt, i˝  re-
fundacja NFZ dotyczy wszystkich Êrodków
wch∏aniajàcych, bez wzgl´du na ich typ
i funkcjonalnoÊç.

Cena zale˝y od refundacji 
W innej sytuacji znajdujà si´ produkty

zaopatrzenia ortopedycznego. Pod lup´
wzi´∏am jeden z tych produktów: wózki in-
walidzkie. NFZ dofinansowuje zaledwie 4
typy wózków: r´czny (refundacja w wyso-
koÊci 800 z∏), dla osób aktywnych, czyn-
nych zawodowo, z systemem demonta˝u
(1500 z∏ dop∏aty), dzieci´cy (1800 z∏) i spe-
cjalny, stabilizujàcy plecy i g∏ow´ (1800
z∏). O nowy wózek z dop∏atà mo˝na staraç
si´ co 5 lat. Wózki dzieci´ce wymienia si´
co 3 lata. Obj´cie dop∏atà tylko 4 typów
wózków oznacza, ˝e NFZ nie dostrzega

ró˝nych potrzeb i schorzeƒ. Widzà je nato-
miast producenci, którzy proponujà ponad
400 rodzajów wózków! Ich ceny wahajà si´
od 800 z∏ do oko∏o 20 tys. z∏. Najwi´kszym
powodzeniem, zdaniem dystrybutorów,
producentów i w∏aÊcicieli sklepów z zaopa-
trzeniem ortopedycznym, cieszà si´ wózki
najtaƒsze od 800 do 1800 z∏, czyli w grani-
cach refundacji. O zakupie decyduje zatem
cena wózka równa wysokoÊci refundacji,
a nie potrzeba pacjenta.

Czy w tej sytuacji konkurencja okazuje si´
niemo˝liwa? Z sonda˝u wynika, i˝ brak re-
fundacji na wi´kszoÊç typów wózków spra-
wia, ˝e rynek wózków jest stabilny. Stwier-
dzajà to przedstawiciele producentów, m.in.
Robert Korzeniowski, dyrektor belgijskiej
firmy Rehapol-A w Trzebnicy czy S∏awoj
Nowak, w∏aÊciciel polskiej Med-Orth z Wro-
c∏awia. Ich zdaniem nie ma szans na spadek
cen, chyba ˝e firmy zacznà kupowaç taƒsze
podzespo∏y i produkowaç sprz´t niskiej jako-
Êci. Wprawdzie, jak sugerujà niektórzy, kon-
kurencja doprowadzi∏a do utrzymania cen,
chocia˝ wprowadzono 7 procentowy VAT,
ale dotyczy to najtaƒszych, a zatem najbar-
dziej “chodliwych”. Pewien post´p mo˝na

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

49 21 1024 62 nb 1-3 mc* nb nb** nb

73 15 1088 75 nb nb nb nb nb

129 25 3223 611 nb nb nb nb nb

331 4 1325 320 7 -14 dni nb nb nb nb

354 6 2126 168 14 dni nb nb nb nb

374 13 4866 712 nb nb nb nb nb

409 3 1228 78 do 30 dni 6 mc nb nb nb

489 3 1466 130 do 14 dni pow. 12 mc nb nb nb

525 4 2101 83 nb nb nb nb nb

531 5 2653 168 14-21 dni 6 mc nb nb nb

559 4 2235 257 14 dni nb nb nb nb

559 6 3355 241 14 dni nb*** nb nb nb

633 8 5067 262 14 dni nb nb nb nb

745 4 2978 155 14 dni 4 mc nb nb**** nb

867 2 1733 117 do 21 dni do 12 mc***** nb nb****** nb

2192 1 2192 138 nb 12 mc nb nb**** nb
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Ranking wojewódzkich oddzia∏ów NFZ - organizacja zaopatrzenia

w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
(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 - nb; ** wózki inwalidzkie, indywidualne przedmioty pionizujàce -

ok. 1 mc; *** dzieci, m∏odzie˝ uczàca si´ i osoby czynne zawodowo - nb; **** wózki inwalidzkie dla doros∏ych - do 4 mc; ***** dzieci, m∏odzie˝ uczàca si´ i osoby czynne zawodowo - do 3 mc;

****** wózki inwalidzkie i parapodia - do 3 mc. Opr. K. Ciepiela na podstawie danych z oddzia∏ów NFZ

Wolny rynek bez konkurencji
Maria Weber
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zauwa˝yç te˝ na rynku wózków elektrycz-
nych. Niewykluczone jednak, ˝e wià˝e si´ to
z importem wózków chiƒskich. Ale zdaniem
Tadeusza Krasonia, prezesa Wroc∏awskiego
Sejmiku Osób Niepe∏nosprawnych mog∏yby
byç one jeszcze taƒsze, gdyby dystrybutorzy
nie narzucali wysokich mar˝. Przyk∏adowo
taki wózek kosztuje u dystrybutora oko∏o
3600 z∏, podczas gdy w sklepie ju˝ 9000 z∏.
Skuter produkcji chiƒskiej ma cen´ u dystry-
butora w wysokoÊci 5000 z∏, a w sklepie - 15
000 z∏.

Stabilizatorem cen jest nie tylko refunda-
cja, ale tak˝e, jak wspomnia∏am, ogromny,
nierozpoznany import wózków z Chin. Ich
ceny hurtowe sà znacznie ni˝sze ni˝ krajo-
wych lub z krajów UE, ale dystrybutorzy
wolà utrzymywaç je na granicy limitu
NFZ, podnoszàc mar˝e. Import chiƒski od-
bywa si´ bez ˝adnych regulacji, chocia˝
wózki te cechuje niska jakoÊç i brak serwi-
su. Praktycznie po kilku miesiàcach wyma-
gajà naprawy. Koszt serwisu zaÊ potrafi
przekroczyç nawet trzykrotnie koszt napra-
wy wózka krajowego lub zachodniego.
W tej sytuacji ograniczenie rynku przez
NFZ jedynie do podstawowych typów
wózków jest formà stabilizacji cen, ale nie
gwarancjà zaopatrzenia na przyzwoitym
poziomie. Kto bowiem mo˝e sobie pozwo-
liç na kupno wózka wielonfukcyjnego lub
elektrycznego?

Elektryczny z PFRON
Zdaniem producentów i dystrybutorów

wielu pacjentów z Niemiec czy Skandyna-
wii przyje˝d˝a do Polski po te produkty,
znacznie taƒsze ni˝ w ich krajach. Nato-
miast spoÊród tysi´cy rodaków korzystajà-
cych z wózków jedynie kilka procent staç
na wysokie dop∏aty. W nieco lepszej sytu-
acji znajdujà si´ osoby starajàce si´ o wó-
zek elektryczny ze Êrodków PFRON. Dla
wielu chorych na stwardnienie rozsiane
wózek elektryczny stanowi “byç albo nie
byç”. S´k w tym, ˝e dost´p do bezp∏atnej
pomocy PFRON te˝ psuje rynek. W tej
chwili odbywa si´ polowanie dystrybuto-
rów na niepe∏nosprawnych. Sprzedawcy
wózków elektrycznych docierajà bezpo-
Êrednio do domów i nawet oddzia∏ów NFZ,
sugerujàc rodzinie ob∏o˝nie chorego, ˝e ta-
ki wózek jest mu niezb´dny. Dzieje si´ tak
z jednego powodu: PFRON podpisuje
obecnie umowy z dystrybutorami na ten
sprz´t.

W jaki zatem sposób mogà konkurowaç
ze sobà firmy? Wszyscy podkreÊlajà, ˝e
przede wszystkim jakoÊcià i dost´pem do
szybkiego serwisu, a tak˝e wzrostem Êwia-
domoÊci klientów i lekarzy. Ci ostatni doÊç
bezmyÊlnie wypisujà zlecenia na wózki.
Brakuje poradni specjalistyczno-ortope-

dycznych i wykwalifikowanych sprzedaw-
ców - techników ortopedów. Kiedy pacjent
przychodzi do sklepu, spotka si´ jedynie
z perswazjà, i˝ warto kupiç ten, a nie inny
wózek.

Walk´ z produktami niskiej jakoÊci zapo-
wiadajà krajowe organizacje osób niepe∏no-
sprawnych. Tadeusz Krasoƒ, prezes Wro-
c∏awskiego Sejmiku Osób Niepe∏nospraw-
nych planuje stworzenie Centrum Niezale˝-

nego ˚ycia wraz z salonem wystawienni-
czym oraz doradztwem technicznym. Li-
czy, ˝e w ten sposób uda mu si´ przekonaç
chorych do sprz´tu lepszej jakoÊci. Na ry-
nek klienta trzeba jeszcze poczekaç, do cza-
su gdy decydenci zrozumiejà, ˝e dost´p do
w∏aÊciwego wózka i refundacja le˝y w inte-
resie paƒstwa i wbrew pozorom  mogà przy-
nieÊç oszcz´dnoÊci.

■

Józef Góralczyk
Ma∏opolski Sejmik Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych

Po zap∏aceniu faktury NFZ przestaje si´ interesowaç przyznanym sprz´tem. Niestety
w wielu przypadkach, np. wylewów, zatorów mózgu, chorób nowotworowych i z po-
wodu Êmierci, wózek staje si´ zb´dny, choç jego gwarancja jeszcze nie min´∏a. Rodzi-
ny oddajà sprz´t za przys∏owiowy grosz lub nawet bezp∏atnie. Uwa˝am, ˝e mo˝na by
zaoszcz´dziç wiele Êrodków finansowych, gdyby NFZ ustali∏ okres zwrotu takiego
wózka np. na 3 lata do ustalonego punktu. Nast´pnie za niewielkà op∏atà mo˝na by wy-
po˝yczyç go innej osobie. Punkty zwrotu i konserwacji wózków mog∏yby prowadziç or-
ganizacje pozarzàdowe.
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