RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Obywatelskich
RPO-563259-X/07/AA
00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00
Al. Solidarności 77
Fax 0-22 827 64 53

Pani
EWA KOPACZ
MINISTER ZDROWIA

Od chwili wejścia w życie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (tj. od
1999r.), kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich kierowali do urzędujących wówczas
Ministrów Zdrowia wystąpienia w sprawie zwiększenia i uproszczenia dostępu
ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Problem ten obecnie urzędujący Rzecznik sygnalizował również Pani Minister,
postulując zmianę odnośnych przepisów w kierunku zapewnienia ich zgodności z
ustawą i konstytucyjności oraz przejrzystości i równego dostępu ubezpieczonych do
tego rodzaju świadczeń (pismo z dnia 3 sierpnia i 17 grudnia 2007 r. oraz z dnia 10
lipca 2008 r. - RPO-563259-X/07, a także z dnia 5 października 2009 r. - RPO-630431X/09).
Pomimo zapewnień Pani Minister o rozwiązaniu podnoszonych kwestii, obecnie
obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz
środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141), nie usuwa sygnalizowanych przez
Rzecznika nieprawidłowości (w tym regulacji dyskryminujących - m.in. w zakresie
zaopatrzenia w aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie) oraz nie zapewnia przejrzystości
systemu dostępu. Rozporządzenie to nie spełnia również podstawowych postulatów
środowiska
osób
niepełnosprawnych,
dotyczących
zwłaszcza
asortymentu
refundowanych przedmiotów i środków oraz ich jakości w ramach refundacji,
częstotliwości ich przyznawania, limitów cen (wysokości dopłat ubezpieczonych),
zapewnienia realnej możliwości naprawy i gwarancji, uproszczenia procedur
zaopatrzenia.
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Podnoszonych kwestii nie rozwiązuje również przekazany do uzgodnień
zewnętrznych w dniu 21 grudnia 2009 r. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu
zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami
pomocniczymi. Projekt ten ogranicza się bowiem - jak potwierdza to treść jego
uzasadnienia - do usunięcia błędów, które powstały podczas tworzenia wykazów.

Z powyższego wynika, że kolejne zapewnienia resortu zdrowia o rychłym
rozwiązaniu podnoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich kwestii nie zostały
zrealizowane, a korzystne dla pacjentów wyniki - trwających około dwóch lat prac
legislacyjnych z udziałem zainteresowanych środowisk nad opracowaniem nowych
regulacji w omawianej sprawie - nie zostały wykorzystane. Dodatkowo, ograniczane są
wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych oraz wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na finansowanie osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Tymczasem, wykluczenie społeczne i zawodowe stanowi dodatkowe obciążenie
dla budżetu państwa. Ponadto, polskie społeczeństwo się starzeje. Nie tylko zatem
konieczna jest zmiana dotychczasowego systemu zaopatrzenia ubezpieczonych w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz inny sprzęt rehabilitacyjny, ale i
przygotowanie odpowiedniej strategii w tym zakresie na najbliższe lata.

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca
1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.),
zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej
sprawie oraz przekazanie informacji na temat działań i zamierzeń resortu zdrowia w
kierunku wyeliminowania sygnalizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich
nieprawidłowości oraz zwiększenia i uproszczenia dostępu ubezpieczonych do
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

