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Zaopatrzenie w wyroby medyczne - środki 
pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

Tomasz Bochenek

Zgodnie z terminologią wprowadzoną przez ustawy z 27 lipca 2001 roku i 20 
kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych, wyrobami takimi są wszelkie na
rzędzia, przyrządy, aparaty, sprzęt, materiały i inne artykuły, wykorzystywane 
samodzielnie lub w połączeniu z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowa
niem, przeznaczone przez wytwórców do stosowania u ludzi w celu: 

• diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia 
przebiegu choroby, 

• diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia skutków urazów lub 
upośledzeń, 

• prowadzenia badań, korygowania budowy anatomicznej lub procesów fi
zjologicznych, 

• regulacji poczęć, 
jeżeli nie osiągają zasadniczego zamierzonego działania środkami farmakolo
gicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz mogą być przez nie 
wspomagane. Jest to więc szeroka definicja. W uproszczeniu można stwierdzić, 
że wszelkie technologie medyczne stosowane u pacjentów są najczęściej zwią
zane albo z podawaniem leków (szerzej - produktów leczniczych), albo z wyko
rzystaniem właśnie wyrobów medycznych. 

Szczególną grupą wyrobów medycznych są środki pomocnicze i przedmioty 
ortopedyczne. Nie istnieje ich jednolita definicja, a zakres asortymentowy obu 
tych grup można określić poprzez analizę treści stosownych rozporządzeń mini
stra właściwego do spraw zdrowia, które wymieniają rozmaite wyroby medycz
ne przysługujące osobom ubezpieczonym. Są to jedne z popularniejszych wyro
bów medycznych, umożliwiające pacjentom codzienne funkcjonowanie. 

Stosowanie wyrobów medycznych często związane jest z przywracaniem pa
cjentom sprawności lub jej zwiększaniem, dotyczy więc osób w pewnym stop
niu niepełnosprawnych. Dużą grupę wśród pacjentów stosujących środki po
mocnicze i przedmioty ortopedyczne stanowią osoby w wieku podeszłym, tak 
więc w grupie ludzi starszych istnieje szczególnie duże zapotrzebowanie na te 
wyroby medyczne. 
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11. 9. 1.  Zmiany w zakresie organizacji zaopatrzenia w wyroby 
medyczne w latach 1990-2003

Zaopatrzenie pacjentów w wyroby medyczne może odbywać się zgodnie 
z przepisami polskiego prawa w aptekach i tzw. placówkach obrotu pozaaptecz- 
nego, czyli specjalistycznych sklepach zaopatrzenia medycznego, sklepach zie- 
larsko-medycznych, sklepach zielarsko-drogeryjnych, punktach aptecznych. 
Wyspecjalizowaną grupę dystrybutorów tworzą zakłady optyczne i punkty pro
tetyki słuchu. Niektóre wyroby medyczne mogą być sprzedawane także w ogól
nodostępnej sieci detalicznej.

Dla rynku wyrobów medycznych duże znaczenie miało wprowadzenie Ustawy 
z 27 lipca 2001 roku o wyrobach medycznych (Dz.U., 2001, Nr 126, poz. 1380 
z późn. zm.), która między innymi uporządkowała zasady wytwarzania i wprowa
dzania do obrotu wyrobów medycznych, sposób ich dystrybucji (na poziomie 
hurtowym i detalicznym) oraz wiele innych aspektów funkcjonowania tego rynku. 
W przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej był to de facto pierwszy akt 
prawny rangi ustawy, który w sposób całościowy uregulował wyżej wymienione 
kwestie, od wielu już lat szczegółowo opisane prawodawstwem większości kra
jów rozwiniętych. Ustawa o wyrobach medycznych, wprowadzając pojęcie „wy
rób medyczny”, objęła nim zbiorczo sprzęt i aparaturę medyczną oraz diagno
styczną a także rozmaite produkty, których nazewnictwo było dotąd 
nieuporządkowane od strony formalno-prawnej. Do kategorii wyrobów medycz
nych weszły również środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Obie te na
zwy pojawiają się w kolejnych rozporządzeniach ministra właściwego do spraw 
zdrowia określających asortyment wyrobów medycznych przysługujących oso
bom ubezpieczonym (wcześniej, przed wprowadzeniem systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego - osobom uprawnionym) za częściową odpłatnością 
lub bezpłatnie, czyli wyrobów medycznych refundowanych.

Problemem ważnym ze względu na konieczność utrzymania właściwego po
ziomu i odpowiedniej jakości opieki nad pacjentem jest zagadnienie wymogów, 
jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie, a także kwalifikacje zawodo
we personelu zatrudnionego w aptekach i placówkach obrotu pozaaptecznego, 
w których prowadzona jest sprzedaż produktów leczniczych i wyrobów me
dycznych (w tym również refundowanych środków pomocniczych i przedmio
tów ortopedycznych). Wymogi te są określone przez stosowne rozporządzenia 
ministra zdrowia.

Przełomową datą w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne pacjentów 
korzystających ze świadczeń finansowanych przez system publicznej opieki 
zdrowotnej był 1 stycznia 1999 roku - dzień wejścia w życie systemu kas cho
rych, a także rozporządzeń ministra zdrowia określających zakres wyrobów me
dycznych przysługujących osobom ubezpieczonym oraz limity kwotowe refun
dacji. Podstawową zmianą było określenie - po raz pierwszy w sposób 
precyzyjny - „koszyka świadczeń” w tym zakresie. Poprzednie akty prawne 
określały wprawdzie listę przysługujących wyrobów medycznych, lecz na jej 
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końcu znajdowała się pozycja o nazwie „inne”, która praktycznie czyniła tę listę 
nieokreśloną. Brak było również formalnego określenia limitów cenowych re
fundacji, co z kolei skutkowało tym, że limity takie tworzone były oddolnie, na 
niższych szczeblach zarządzania systemem opieki zdrowotnej - na poziomie 
wojewódzkim lub nawet w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej, które 
dysponowały budżetem na refundację wyrobów medycznych dla lokalnej popu
lacji pacjentów. Do 1999 roku system funkcjonował w sposób w dużej mierze 
nieuporządkowany i nieprzystający do realiów rozwijającego się rynku wyro
bów medycznych, na którym potencjalnie dostępna była coraz szersza oferta 
asortymentowa. Brak formalnego określenia limitów refundacji dla poszczegól
nych wyrobów medycznych przy jednoczesnych ograniczeniach budżetowych 
prowadził do sytuacji, w której dopłaty ze środków publicznych do tego samego 
wyrobu mogły różnić się znacznie, nawet w obrębie tego samego województwa, 
w zależności od uznania, gospodarności i umiejętności menedżerskich lokalnych 
władz zdrowotnych.

Z punktu widzenia organizacji systemu zaopatrzenia w refundowane wyroby 
medyczne istotne jest, że mają one ograniczone okresy użytkowania, określone 
rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia. Okresy te są zróżni
cowane, wahając się od miesiąca (np. komplet 60 sztuk pieluchomajtek, zestaw 
zaopatrzenia stomijnego) przez trzy lata (np. protezy kończyn) do pięciu lat (np. 
niektóre wózki inwalidzkie). Okres użytkowania niektórych przedmiotów orto
pedycznych może ulec skróceniu w przypadku wystąpienia zmian fizycznych 
u pacjenta. Zróżnicowanie okresów użytkowania poszczególnych wyrobów me
dycznych oznacza dla płatnika konieczność takiej organizacji systemu zaopa
trzenia, aby ich stosowanie było właściwie monitorowane.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego finansowane są obecnie także napra
wy przedmiotów ortopedycznych do wysokości limitów cenowych określonych 
rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia.

Tablica 11.9.1 
Refundowane środki pomocnicze

W kategorii refundowanych środków pomocniczych (łącznie 26 pozycji asortymento
wych) mieszczą się między innymi takie wyroby medyczne, jak:

• soczewki okularowe i inne pomoce optyczne oraz protezy oka,
• aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie,
• sprzęt stomijny,
• pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, cewniki zewnętrzne i urologiczne, worki do 

zbiórki moczu,
• rurki tracheostomijne, krtanie elektroniczne,
• protezy powietrzne,
• inhalatory dyszowe,
• peruki,
• protezy piersi,
• pasy przepuklinowe i brzuszne,
• poduszki i materace przeciwodleżynowe.
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Tablica II.9.2
Refundowane przedmioty ortopedyczne

W kategorii refundowanych przedmiotów ortopedycznych (łącznie ponad 200 pozycji 
asortymentowych) mieszczą się między innymi:

• protezy kończyn dolnych i górnych oraz ich wyposażenie dodatkowe,
• aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i góme wraz z wyposażeniem dodatkowym,
• ortezy kończyn dolnych i górnych,
• gorsety i kołnierze ortopedyczne,
• ortezy tułowia i szyi,
• obuwie ortopedyczne,
• kule i laski inwalidzkie,
• balkoniki i podpórki do chodzenia,
• wózki inwalidzkie,
• indywidualne przedmioty pionizujące.

W 1999 roku płatnikiem finansującym refundowane środki pomocnicze (ta
blica II.9.1) i przedmioty ortopedyczne (tablica II.9.2) stał się system kas cho
rych, a od kwietnia 2003 roku - Narodowy Fundusz Zdrowia. Od początku 
ukształtowały się dwa systemy organizacji zaopatrzenia w refundowane wyroby 
medyczne, nazwane potem systemami otwartym i zamkniętym. Pierwszy rozwi
nął się w województwach małopolskim i śląskim, drugi - na pozostałym obsza
rze kraju. Różnica między nimi polegała na różnej formalnej interpretacji za
opatrzenia w wyroby medyczne.

Pod rządami ustaw regulujących zasady finansowania opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych aż do wejścia w życie ustawy z 27 lipca 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
w systemie otwartym przyjmowano, że zaopatrzenie w wyroby medyczne nie 
jest świadczeniem zdrowotnym w dosłownym znaczeniu i w związku z tym nie 
musi być kontraktowane na zasadach obowiązujących dla świadczeń zdrowot
nych, czyli przez konkurs ofert i zawarcie z wybranymi dostawcami, sklepami, 
aptekami, optykami czy protetykami słuchu umów, w których określone są limit 
i wartość wyrobów medycznych zakupionych w skali roku. Przyjmowano, że 
świadczeniem zdrowotnym jest specjalistyczna porada lekarska, np. u okulisty 
lub ortopedy, badanie pacjenta i wypisanie mu zlecenia (wniosku) na zaopatrze
nie w określony środek pomocniczy lub przedmiot ortopedyczny. Dokonująca 
się potem transakcja pomiędzy pacjentem a aptekarzem lub dobór szkieł i opra
wek okularowych w salonie optycznym i zakup okularów nie były już uznawane 
za świadczenie zdrowotne. Zgodnie z powyższym tokiem rozumowania zaopa
trzenie w refundowane środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne nie musi 
być kontraktowane w ramach konkursu ofert, lecz może odbywać się na zasa
dach wolnorynkowych, z pozostawieniem wyboru podmiotu realizującego zle
cenie lekarskie pacjentowi, a nie urzędnikowi kasy chorych lub NFZ. Zachowa
na jest wówczas w pełni zasada podążania publicznych środków finansowych za 
pacjentem i brak jest jakiejkolwiek urzędniczej uznaniowości w doborze placó
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wek zaopatrzenia w wyroby medyczne. System otwarty zaopatrzenia w refun
dowane wyroby medyczne, w odróżnieniu od systemu zamkniętego, nie jest ko- 
rupcjogenny. Do tego systemu może przystąpić każdy podmiot gospodarczy, 
który spełnia minimalne wymogi określone przepisami prawa. Podpisuje on 
oświadczenie o spełnieniu tych wymogów lub umowę o współpracy i to upraw
nia go do otrzymywania refundacji od płatnika. Całkowita wysokość tej refun
dacji uzależniona jest nie od uznania urzędnika określającego wartość kontraktu 
dla danego podmiotu, lecz od wysokości sprzedaży i obrotów, jakie uzyskuje 
przedsiębiorstwo handlujące refundowanymi wyrobami medycznymi. Tak więc 
bezpośredni wpływ na wysokość refundacji mają decyzje pacjentów odnośnie 
do miejsca realizacji zaopatrzenia. Następuje pełne upodmiotowienie pacjenta, 
którym najczęściej jest osoba niepełnosprawna, a często również osoba w wieku 
podeszłym. Publiczne środki finansowe rzeczywiście podążają za pacjentem.

Natomiast w systemie zamkniętym zaopatrzenie w refundowane środki po
mocnicze i przedmioty ortopedyczne było traktowane podobnie jak choćby 
świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej lub lecznictwa szpital
nego i w związku z tym kontraktowane było w ramach umów ilościowo- 
-wartościowych. Decyzje o wyborze sklepu, optyka, apteki, które mogły uzy
skać kontrakt na zaopatrywanie pacjentów w refundowane wyroby medyczne, 
były podejmowane przez urzędników kasy chorych lub NFZ po przeprowadze
niu konkursu ofert.

Ustawa z 27 lipca 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa
nych ze środków publicznych ostatecznie usankcjonowała wprowadzenie sys
temu otwartego w całej Polsce, a także wyjaśniła jednoznacznie kwestię kwali
fikacji zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne jako 
świadczenia. Wraz z zaopatrzeniem w leki zostało ono zaliczone do tzw. rze
czowych świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie zagwarantowane zostało, 
że umowy pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia 
w refundowane wyroby medyczne zawierane są bez konkursu ofert i negocjacji 
z każdym podmiotem spełniającym warunki określone przez prezesa NFZ.

Oprócz wyrobów medycznych należących do kategorii środków pomocni
czych i przedmiotów ortopedycznych pacjentom ubezpieczonym przysługują 
w ramach refundacji nieliczne wyroby medyczne ujęte w rozporządzeniach mi
nistra właściwego do spraw zdrowia dotyczących głównie leków1. Do tego ro
dzaju wyrobów medycznych zaliczają się specjalistyczne opatrunki stosowane 
w przewlekłych owrzodzeniach, szczególnie często dotykających osoby w wie
ku podeszłym. Refundowane środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 

1 Wydane jako ostatnie w omawianym okresie to: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie wykazu niektórych chorób i wyrobów medycznych, które ze 
względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłat
nością (Dz.U., 2003, Nr 195, poz. 1908) oraz rozporządzenie je zmieniające (Dz.U., 2004, Nr 23, 
poz. 207), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 października 2003 roku w sprawie ustalenia li
mitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ry
czałtową lub częściową odpłatnością (Dz.U., 2003, Nr 195, poz. 1910) i nowe rozporządzenie 
(Dz.U., 2004, Nr 275, poz. 2732).
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a także opatrunki stosowane w przewlekłych owrzodzeniach przysługują wów
czas, gdy pacjent leczony jest w ramach lecznictwa ambulatoryjnego.

Pacjentom hospitalizowanym należą się bezpłatnie wszystkie leki i wyroby 
medyczne zlecone przez lekarza i potrzebne w procesie leczenia. Ta ogólna pra
widłowość była wyrażana w przepisach w latach 1990-2003 w różny sposób, jed
nak zawsze dotyczyła wszystkich niezbędnych podczas hospitalizacji leków, igieł, 
strzykawek, nici chirurgicznych, pieluchomajtek, kul, wózków inwalidzkich itp. 
Niestety, zasada ta była i jest rozmaicie interpretowana. W praktyce zdarza się, że 
szpitale lub zakłady opiekuńczo-lecznicze (placówki o statusie zakładów lecz
nictwa zamkniętego) wymagają od pacjentów lub ich rodzin przynoszenia do 
szpitala niektórych wyrobów medycznych lub leków, tłumacząc się względami 
oszczędnościowymi i kłopotami finansowymi. Jest to działanie nielegalne, które
go skalę trudno oszacować ze względu na dominującą pozycję świadczeniodawcy 
względem pacjenta i niechęć do ujawniania przez chorych tego rodzaju zdarzeń. 
Wychodzą one na jaw najczęściej wówczas, gdy pacjenci kierują skargi do insty
tucji takich jak rzecznicy praw pacjenta lub ubiegają się o zwrot poniesionych 
kosztów przez ubezpieczyciela (kasy chorych, potem NFZ).

Nieliczne, wysoce specjalistyczne wyroby medyczne, takie jak implanty krę
gosłupowe, przysługiwały osobom ubezpieczonym na mocy stosownego rozpo
rządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. Finansowane były z budżetu 
państwa, nie zaś przez NFZ (poprzednio kasy chorych), co oznacza, że źródłem 
nie były środki pochodzące ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. 
Te wyroby medyczne mieszczą się w kategorii określonej jako „lecznicze środki 
techniczne”. Ich wykaz, określany od lat dziewięćdziesiątych kolejnymi rozpo
rządzeniami ministra właściwego do spraw zdrowia, ulegał stopniowemu skra
caniu, w miarę jak coraz więcej specjalistycznych leków, świadczeń zdrowot
nych i leczniczych środków technicznych przekazywano w obszar finansowania 
przez kasy chorych, a potem NFZ. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listo
pada 2003 roku w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu 
państwa (Dz.U., 2003, Nr 206, poz. 2009) oraz obecnie obowiązująca ustawa 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U., 2004, Nr 210, poz. 2135) nie wymieniają już żadnych leczniczych środ
ków technicznych.

11.9.2. Dostępność zaopatrzenia w wyroby medyczne

11.9.2.1. Rozpowszechnienie zaopatrzenia w wyroby medyczne
i jego dostępność terytorialna

Współczesny polski rynek wyrobów medycznych, reagujący szybko na po
trzeby klientów i możliwości systemu opieki zdrowotnej, jest w stanie zaspokoić 
wszystkie potencjalne potrzeby pacjentów. Oznacza to, że teoretycznie osiągal- 
ność wyrobów medycznych jest pełna. Na początku lat dziewięćdziesiątych na
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stąpiło też otwarcie polskiego rynku dla wyrobów zagranicznych i rozwój no
wych technologii.

Rycina II.9.1. Dynamika wydatków Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych, a następnie 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na refundowane środki pomocnicze 

w poszczególnych kategoriach asortymentowych w latach 2000-2003

W latach 1999-2003 w większości województw Polski nastąpił rozwój sieci 
detalicznej, szczególnie intensywny w Małopolsce i na Śląsku, gdzie od początku 
reformy systemu opieki zdrowotnej funkcjonował system otwarty, sprzyjający 
konkurencyjności i rozwojowi przedsiębiorczości. Rozwojowi rynku refundowa
nych wyrobów medycznych w tym okresie, w większości województw, w których 
kasy chorych, a następnie oddziały NFZ, prowadziły umiejętną politykę finanso
wą sprzyjało również stabilne finansowanie z publicznych środków.

Powstało również sporo firm zajmujących się produkcją wyrobów medycz
nych, w tym przedmiotów ortopedycznych wykonywanych na indywidualną 
miarę pacjenta (głównie protezy kończyn). W.tym zakresie rok 1999 można 
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uznać za przełomowy. Zniesiony został wówczas swoisty lokalny monopol pię
ciu dużych zakładów zaopatrzenia ortopedycznego. Monopolowi temu sprzyjała 
przestarzała struktura organizacyjna świadczeń związanych z poradnictwem 
i doborem zaopatrzenia ortopedycznego, zakładająca scentralizowane zabezpie
czenie zaopatrzenia na poziomie województwa, przez wojewódzkie poradnie 
zaopatrzenia ortopedycznego.

Skalę rozwoju rynku uzmysławia na przykład to, że w Małopolsce refunda
cja środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych w latach 2000-2003 
wzrosła około dwukrotnie, od kwoty około 15 min złotych do około 30 (tabela 
II.9.1 i rycina II.9.1).

Tabela II.9.1

Wydatki (w PLN) na refundowane środki pomocnicze w poszczególnych kategoriach asorty
mentowych Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych, a następnie Małopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ

Kategoria 2000 2001 2002 2003
Wzrost wy

datków 
2000-2003

Pieluchy 
anatomiczne 
i pieluchomajtki

4 864 038 6 298 670 7 916 721 8 734 511 +79%

Aparaty słuchowe 
i wkładki uszne 3 074 061 3 454 612 5 186 479 5 242 829 +70%

Szkła okularowe 1 223 724 1 665 834 1 467 346 1 392 049 + 14%

Sprzęt stomijny 2 532 993 3 171 957 4 129 227 4 839 427 +91%

Materace przeciw- 
odleżynowe 110 428 169 534 739 748 845 784 +666%

Protezy 
kończyn dolnych 659 160 818 757 907 759 1 231 120 +87%

Aparaty i ortezy 
ortopedyczne 
kończyn dolnych 
i górnych

613 388 1 235 126 2 494 203 4 115 225 +571%

Wózki 
inwalidzkie 2 071 232 2 512 589 3 430 997 3 600 203 +74%

RAZEM 15149 027 19 327 081 26 272 482 30 001 151 +98%
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11.9.2.2. Stopień poinformowania o zasadach funkcjonowania 
systemu zaopatrzenia w wyroby medyczne

Wprowadzenie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ra
mach nowo wówczas utworzonych kas chorych było olbrzymią zmianą, również 
w zakresie organizacji i sposobu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane 
przez publicznego płatnika. Zmiana ta spowodowała na początku 1999 roku 
przejściowy stan niedoinformowania pacjentów, a zwłaszcza osób starszych. 
Podstawowym źródłem obiektywnej informacji dla pacjentów, którym zlecone 
zostało zaopatrzenie w środki pomocnicze lub przedmioty ortopedyczne, po
winni być lekarze, jednak często nie doceniali oni swojej roli w tym zakresie 
i nie czuli potrzeby, żeby poznać zasady funkcjonowania systemu zaopatrzenia 
po to, aby odpowiednio pokierować pacjentami. Obecnie coraz więcej działań 
w tym zakresie przejmują firmy zajmujące się sprzedażą zaopatrzenia. Obser
wuje się także rosnącą współpracę między lekarzami a poszczególnymi firmami 
z branży wyrobów medycznych, stymulowaną przez działalność marketingową 
tych firm. Współpraca ta czasami przybiera niewłaściwą formę kierowania pa
cjentów przez lekarza do „zaprzyjaźnionej” z nim firmy, co łączyć się może 
z otrzymywaniem przez niego w zamian określonych korzyści. Należy zazna
czyć, że polskie prawo zabrania osobie wykonującej zawód lekarza prowadzenia 
sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Źródłem informacji o zaopatrzeniu w refundowane wyroby medyczne są 
więc dla pacjentów: lekarze, producenci i dystrybutorzy tego zaopatrzenia, 
a także środki masowego przekazu i znajome osoby korzystające z określonego 
zaopatrzenia (umożliwiają to coraz częściej rozmaite stowarzyszenia pacjentów 
i grupy samopomocowe). O rosnącej świadomości pacjentów odnośnie do swo
ich potrzeb świadczą wyniki badań niepełnosprawnych, którzy w roku 1999 
zdecydowanie częściej zgłaszali potrzebę poprawy zaopatrzenia w pomoce orto
pedyczne w porównaniu z rokiem 1993 [Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, 2001, 
s. 125-134],

II. 9.2.3. Partycypowanie osób starszych w kosztach zaopatrzenia 
w wyroby medyczne

Stopień udziału pacjentów, w tym osób starszych, w kosztach zaopatrzenia 
w niezbędne wyroby medyczne zależy przede wszystkim od tego, czy dany wy
rób podlega refundacji ze środków publicznych na podstawie stosownych prze
pisów prawnych. Jeśli środek pomocniczy lub przedmiot ortopedyczny jest 
umieszczony w wykazach refundacyjnych, na mocy ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, a następnie ustawy o ubezpieczeniu w NFZ, udział 
pacjenta nie może przekroczyć 50% wartości limitu cenowego dla danego wy
robu medycznego. Limit odpowiada z reguły cenie podstawowego wyrobu 
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z danej grupy asortymentowej; często zdarza się, że jest wyższy od ceny najtań
szego artykułu, niekiedy (np. w przypadku szkieł okularowych) ceny rynkowe 
bywają u wielu dostawców wyższe od ceny limitowej. Jest to związane ze 
szczególnym charakterem limitów cenowych na refundowane wyroby medycz
ne. W odróżnieniu od limitów na refundowane leki, które mają jednocześnie ce
ny urzędowe, ustalone przez rząd, limity na refundowane wyroby medyczne 
funkcjonują przy cenach tych wyrobów ustalanych przez rynek, nie przez rząd. 
Tak więc może dojść do sytuacji, gdy limit cenowy na środek pomocniczy lub 
przedmiot ortopedyczny spadnie poniżej najniższej ceny rynkowej. Limity 
w tym przypadku służą więc raczej jako zabezpieczenie przed nadmiernym 
wzrostem cen rynkowych, ponieważ ceny nie mogą być narzucane odgórnie, 
urzędowo. Notowane bywają również sytuacje odwrotne, gdy rynek zawyża ce
ny wyrobów, dostosowując je do relatywnie wysokich limitów cenowych.

W początkowym okresie funkcjonowania systemu kas chorych limity ceno
we określane były lokalnie, przez regionalne kasy chorych i kasę branżową dla 
służb mundurowych. W praktyce jednak nie różniły się one znacznie między so
bą (z wyjątkiem limitów dla aparatów słuchowych). Szybko zostały też całko
wicie ujednolicone uchwałą pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia sys
temu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie rozporządzeniem 
ministra zdrowia.

Dla każdego ze znajdujących się w wykazach refundacyjnych środków po
mocniczych i przedmiotów ortopedycznych określony jest odrębny limit cenowy 
i procentowy udział odpłatności pacjenta w ramach tego limitu. Udział ten sta
nowi 0%, 30% lub 50% ceny limitowej. Oznacza to, że pacjent z własnych 
środków pokrywa kwotę odpowiadającą określonej części objętego refundacją 
limitu ceny środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego oraz kwotę 
ponad wysokość tego limitu, jeśli decyduje się na zakup droższego sprzętu.

Istotnym dofinansowaniem do niektórych rodzajów zaopatrzenia w wyroby 
medyczne służy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
we współpracy z instytucjami pomocy społecznej. Z końcem lat dziewięćdzie
siątych pojawiły się programy dofinansowywania zaopatrzenia w refundowane 
środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, zapewniające dopłaty 
w wysokości nawet do 150% kwoty refundacji dokonywanej przez kasy cho
rych, a następnie NFZ. Pozwala to wielu pacjentom na zakup ponadstandardo- 
wych wyrobów medycznych, np. drogich aparatów słuchowych, protez, wózków 
inwalidzkich. Z drugiej zaś strony pojawiają się wątpliwości, czy słuszna jest 
polityka dofinansowywania akurat tego zaopatrzenia, które już jest finansowane 
z publicznych środków, tyle że pochodzących z innego źródła. Być może zasad
ne byłoby dofinansowywanie tych wyrobów medycznych, które nie znalazły się 
w wykazach ministra zdrowia. Jest ich z pewnością wiele, ponieważ postęp 
technologiczny dokonuje się w tempie szybszym niż zmiany w wykazach refun
dacyjnych.
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11.9.2.4. Bariery w dostępie i czas oczekiwania na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne

Bariery w dostępie do zaopatrzenia w refundowane środki pomocnicze 
i przedmioty ortopedyczne związane są głównie z oczekiwaniem na te wyroby. 
Może mieć ono dwie przyczyny. Pierwsza to specyfika procesu technologiczne
go, związana z wytwarzaniem wyrobów na indywidualną miarę pacjenta i doty
cząca przede wszystkim protez kończyn. Tutaj daje się w ostatnich latach zaob
serwować poprawę jakości obsługi pacjentów. Konkurencyjny rynek spo
wodował, że aktualność straciły problemy opisywane jeszcze w połowie lat 
dziewięćdziesiątych, takie jak:

• opieszałość w realizacji wniosków,
• niestaranne wykonanie,
• duża zawodność wykonanych przedmiotów,
• zbyt mały asortyment,
• brak dostępu do nowych technologii i prefabrykatów,
• mała liczba ośrodków wykonujących protezy,
• niezadowalające usprawnianie pacjenta po zaprotezowaniu,
• powszechny zwyczaj niepokrywania kosztów zaopatrzenia przez wojewo

dów z powodu braku środków finansowych,
• kryzys w strukturze organizacyjnej i prawno-finansowej zakładów produ

kujących sprzęt ortopedyczny [Kiwerski, Ostrowska, 1994, s. 49-52, 66- 
-68],

Druga przyczyna długiego oczekiwania na zaopatrzenie w refundowane wy
roby medyczne ma charakter finansowo-administracyjny i zależna jest od istnie
nia lub braku kolejek spowodowanych ograniczonymi możliwościami płatni
czymi lokalnych kas chorych lub oddziałów NFZ. Kolejki do zaopatrzenia 
w wyroby medyczne były powszechne przed reformą systemu opieki zdrowot
nej, tj. do końca 1998 r., czyli wówczas, gdy zaopatrzenie finansowane było 
przez wojewodów lub lokalne zakłady opieki zdrowotnej. Potem w niektórych 
regionach pacjenci nadal musieli czekać na refundowane środki pomocnicze 
i przedmioty ortopedyczne, a w innych, np. na Śląsku i w Małopolsce, w okresie 
1999-2003 zlikwidowano kolejki do zaopatrzenia w wyroby medyczne. W skali 
kraju kolejki nadal są jednak problemem. Podobnie jak w przypadku innych 
świadczeń opieki zdrowotnej, nawet jeżeli mają one charakter przejściowy, po
wstawać będą zawsze, gdy nie będzie równowagi pomiędzy możliwościami fi
nansowymi systemu a rosnącym popytem ze strony pacjentów oraz zwiększają
cą się podażą wyrobów medycznych.

Szczególnym przykładem zwiększenia dostępności środków pomocniczych 
są aparaty słuchowe. Wojewodowie finansowali ich zakup z częstotliwością raz 
na kilka lat i były to głównie tanie aparaty. Jeszcze w połowie lat dziewięćdzie
siątych były one dostępne za pośrednictwem tzw. banku aparatów słuchowych, 
który miał charakter wypożyczalni. Bank dysponował w skali kraju niewielką 
liczbą aparatów, przeważnie o niskiej jakości [tamże, s. 167] i prawie cała ich 
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pula była wypożyczona (2187). Liczba ta odpowiadała ilości aparatów słucho
wych refundowanych w samej Małopolsce2, w ciągu niewiele ponad miesiąca, 
pod koniec 2003 roku.

2 Populacja mieszkańców Małopolski w roku 2003 liczyła nieco ponad 3 min.

Inną barierą w dostępie dla osoby niepełnosprawnej może być odpłatność. 
Problem ten pojawia się w następujących sytuacjach:

• przy częściowej refundacji wyrobu medycznego, gdy istnieje jakikolwiek 
udział własny pacjenta, zaś jego sytuacja finansowa jest szczególnie trud
na;

• gdy wyrób medyczny nie podlega refundacji, w związku z czym jego za
kup musi odbywać się całkowicie ze środków własnych pacjenta;

• gdy pacjent ma wprawdzie możliwość otrzymania refundowanego wyrobu 
medycznego, lecz niższej kategorii, i decyduje się na zakup odpowiednika 
tego wyrobu „z wyższej półki”, np. o podwyższonym standardzie użytko
wania, wówczas musi dopłacić nadwyżkę przekraczającą limit refundacji.

Paradoksalnie, rozwój i otwartość rynku oraz rosnąca w ślad za tym podaż 
coraz doskonalszych wyrobów medycznych oraz dojrzewająca świadomość pa
cjentów w zakresie własnych praw i potrzeb mogą powodować wzrost nierów
nowagi pomiędzy potrzebami osób starszych a możliwościami ich zaspokojenia 
z ograniczonych publicznych środków finansowych. Należy się spodziewać, że 
dysproporcja ta będzie narastać, i nawet w przypadku utrzymania wzrostu wy
datków jego tempo będzie wolniejsze od tempa wzrostu potrzeb starzejącej się 
populacji.

System otwarty zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne eliminuje 
podstawy rozwoju problemu bardzo powszechnego w zakresie dostępności 
świadczeń w polskim systemie opieki zdrowotnej, a mianowicie kwestii opłat 
nieformalnych. Nie ma bowiem powodu, aby pacjent płacił sprzedającemu za 
możliwość realizacji zlecenia na przedmiot ortopedyczny w specjalistycznym 
sklepie zaopatrzenia medycznego. Przeciwnie, to właśnie świadczeniodawcy 
zależy na tym, żeby zrealizować każde zlecenie, ponieważ w ślad za tą realiza
cją podąża refundacja, a więc zysk. Inną natomiast kwestią może być istnienie 
patologii takich, jak opłaty nieformalne za wystawienie przez lekarza zlecenia 
na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Nie należy sądzić, aby skala problemu 
w przypadku wystawiania tego typu zleceń była różna od dotyczącej pozosta
łych świadczeń opieki zdrowotnej. Problem opłat nieformalnych w przypadku 
zaopatrzenia w wyroby medyczne ma też inny wymiar, związany z nieformal
nymi gratyfikacjami od firm dostarczających zaopatrzenie, przeznaczanymi dla 
lekarzy wystawiających zlecenia. Tą drogą może być kreowany sztuczny i nad
mierny popyt (zwłaszcza w niektórych kategoriach zaopatrzenia i w przypadku 
schorzeń, w których nie przysługują refundowane wyroby medyczne, chociaż 
mogą one przysługiwać w innych jednostkach chorobowych). W szerszej per
spektywie może to odbijać się na pacjentach faktycznie potrzebujących specjali
stycznego zaopatrzenia w wyroby medyczne, a do takiej kategorii pacjentów 
z pewnością należą osoby starsze. Wobec ograniczonych możliwości finanso
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wych systemu opieki zdrowotnej niewłaściwe, niepotrzebne i nadmierne zleca
nie zaopatrzenia może być jedną z przyczyn, że pacjenci, którym zaopatrzenie 
faktycznie się należy, są zmuszeni ustawiać się w kolejkach.

11.9.3. Wnioski i rekomendacje

Wnioski

1. W analizowanych kilkunastu latach dostępność wyrobów medycznych ge
neralnie poprawiła się, chociaż wprowadzenie systemu powszechnego ubezpie
czenia zdrowotnego spowodowało przejściowy stan niedoinformowania pa
cjentów.

2. Osiągalność wyrobów medycznych, w tym sprzętu rehabilitacyjnego, zde
cydowanie poprawiła się dzięki:

- otwarciu rynku na nowe technologie,
- zastosowaniu otwartego systemu zaopatrzenia,
- ustaleniu koszyka świadczeń,
- opracowaniu i wdrożeniu precyzyjnych kryteriów warunkujących refunda

cję.
3. Czas oczekiwania na zaopatrzenie w wyroby medyczne skrócił się, zaś ja

kość wyrobów poprawiła się.
4. Zwiększył się poziom refundacji wyrobów medycznych, chociaż należy 

zaznaczyć, że nie dotyczy to całego asortymentu z koszyka świadczeń.
5. Dużemu wzrostowi finansowania wyrobów medycznych ze środków pu

blicznych towarzyszy wzrost potrzeb, świadomości pacjentów i podaży tych wy
robów na rynku. Powoduje to, że pełne zaspokojenie potrzeb pacjentów 
i uzyskanie pełnej ich satysfakcji staje się nieosiągalne.

6. Zwiększyła się przejrzystość funkcjonowania systemu zaopatrzenia 
w refundowane wyroby medyczne.

Rekomendacje

1. Należy dążyć do utrzymania racjonalnego i przejrzystego systemu zaopa
trzenia w refundowane wyroby medyczne, tzw. systemu otwartego. System ten 
sprzyja właściwemu wydatkowaniu publicznych pieniędzy, upodmiotowieniu 
pacjenta, a także rozwojowi rynku.

2. Należy dbać o informowanie pacjenta o przysługujących mu uprawnie
niach i świadczeniach. Szczególną rolę odgrywają tutaj władze publiczne, które 
powinny udzielać informacji najbardziej obiektywnych i w ten sposób wspierać 
właściwe wybory pacjentów.

3. Ze względu na niemożność zaspokojenia wszystkich rosnących potrzeb 
zdrowotnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne finansowane ze 
środków publicznych szczególnie istotne staje się regularne określanie priory
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tetów zdrowotnych, a więc bieżąca aktualizacja koszyka świadczeń zdrowot
nych w tym zakresie.

4. Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne 
musi być odpowiednio monitorowane i kontrolowane. Właściwe instytucje pu
bliczne powinny dysponować odpowiednim aparatem wykonawczym w tym za
kresie, a także odpowiednio postrzegać rolę, jaką pełnią. Wśród lekarzy zlecają
cych zaopatrzenie powinna zostać wykształcona świadomość dysponowania 
publicznymi, ograniczonymi środkami finansowymi.

5. Wraz z rozwojem gospodarczym kraju i wzrostem wydatków na opiekę 
zdrowotną odpowiedniemu zwiększeniu powinny ulec również wydatki na za
opatrzenie w wyroby medyczne. Należy dostrzegać istotną rolę środków po
mocniczych i ortopedycznych w rehabilitacji, spowalnianiu procesów chorobo
wych, unikaniu i ograniczaniu inwalidztwa, a co za tym idzie, w redukowaniu 
wydatków w innych sektorach opieki zdrowotnej.
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