Warszawa, 23.04.2021
Szanowny Pan Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na opublikowany 31 marca br. projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, przekazujemy
stanowisko Koalicji wraz z uzasadnieniem.
Oceniamy projekt nowelizacji rozporządzenia pozytywnie.
Wśród zaproponowanych zmian należy odnotować szczególnie dwie pozycje, obejmujące
zasady refundacji środków chłonnych oraz cewników urologicznych:
1. Sposób naliczania limitu cenowego z kwoty miesięcznej na rzecz liczenia za sztukę.
Rozwiązanie to powinno usprawnić rozliczanie zleceń zarówno dla pacjentów, jak
i świadczeniodawców. Dotyczy to również rozliczeń prowadzonych na podstawie
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” oraz ustawy o szczególnych
rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Ujednolicenie wysokości udziału własnego pacjenta do 30 proc. w pozycjach lp. 100
i 101. Dzięki czemu pacjenci onkologiczni (lp. 100) oraz nieonkologiczni (lp. 101) będą
mogli nabyć środki chłonne w identycznej cenie.
3. Zwiększenie limitu finansowego dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch
anatomicznych (pozycja lp. 100 i 101).
4. Wyodrębnienie nowej grupy (lp. 138) dotyczącej cewników urologicznych
hydrofilowych gotowych do użytku oraz cewników hydrofilowych aktywowanych wodą
wraz z propozycją nowych, wyższych stawek dla tych produktów w stosunku do obecnie
obowiązującego rozporządzenia.
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Poniżej szczegółowo reprezentujemy nasze stanowisko i propozycje rozwiązania problemów,
które nadal dostrzegają organizacje zrzeszone w Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

L. p.

Pozycja,
której dotyczy
uwaga

Wyrób medyczny

1.

10

Wymiana leja w protezie
ostatecznej podudzia.

2.

17

Wymiana leja w protezie
ostatecznej uda.

3.

97

Worki do zbiórki moczu z
odpływem.

4.

98

Worki do zbiórki moczu.

Zmiana zaproponowana
w projekcie

Stanowisko Koalicji wraz
z uzasadnieniem

W części dotyczącej okresu
użytkowania wprowadzenie
zmiany mającej na celu
wyeliminowanie
problemów
interpretacyjnych
związanych z możliwością
skrócenia okresu
użytkowania tego wyrobu.
Wymiany leja można
dokonywać raz na 3 lata.
Do tej pory jeden lej
przysługiwał na cały okres
użytkowania protezy.
W części dotyczącej okresu
użytkowania wprowadzenie
zmiany mającej na celu
wyeliminowanie
problemów
interpretacyjnych
związanych z możliwością
skrócenia okresu
użytkowania tego wyrobu.
Wymiany leja można
dokonywać raz na 3 lata.
Do tej pory jeden lej
przysługiwał na cały okres
użytkowania protezy.
Rozszerzenie katalogu osób
uprawnionych do
wystawiania zleceń na
worki do zbiórki moczu z
odpływem o lekarza
posiadającego specjalizację
w dziedzinie onkologii
klinicznej lub chemioterapii
nowotworów.
Umożliwienie
zaopatrywania się
jednocześnie w worki do
zbiórki moczu i worki do
zbiórki moczu z odpływem.
Dotychczas pacjenci nie
mieli takiej możliwości.

Popieramy zaproponowaną
zmianę.
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Popieramy zaproponowaną
zmianę.

Popieramy zaproponowaną
zmianę.

Popieramy zaproponowaną
zmianę.
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L. p.

Pozycja,
której dotyczy
uwaga

5.

99

6.

100

Wyrób medyczny
Worki stomijne
samoprzylepne
jednorazowego użycia w
ilości 90 sztuk w systemie
jednoczęściowym lub w
równowartości ich kosztu
worki i płytki w systemie
dwuczęściowym lub inny
sprzęt stomijny: zestawy
irygacyjne, nocne zbiorniki
na mocz, pasty, pudry oraz
paski, półpierścienie,
pierścienie o
właściwościach
uszczelniających lub
gojących, produkty do
usuwania sprzętu
stomijnego lub do ochrony
skóry wokół stomii.
Pieluchomajtki do 90 sztuk
miesięcznie lub zamiennie
pieluchy anatomiczne do
90 sztuk miesięcznie lub
zamiennie majtki chłonne
do 90 sztuk miesięcznie lub
zamiennie podkłady do 90
sztuk miesięcznie lub
zamiennie wkłady
anatomiczne do 90 sztuk
miesięcznie.

Zmiana zaproponowana
w projekcie

Stanowisko Koalicji wraz
z uzasadnieniem

Poszerzenie katalogu osób
uprawnionych do
wystawiania zleceń na
produkty stomijne. W
przypadku kolostomii i
ileostomii o
gastroenterologa, w
kolostomii o urologa.

Popieramy
zaproponowaną zmianę.

- Wprowadzenie stawki
30%, jako współpłacenie
pacjenta od ceny limitu.
- Zwiększenie limitu
finansowego na
pieluchomajtki, majtki
chłonne i pieluchy
anatomiczne do 1,70 zł za
sztukę. Dotychczasowe
limity w przeliczeniu
jednostkowym wynosiły:
0,85 zł (bez dopłaty 30%).
- Zmienienie sposobu
wyznaczania limitów na
sztukę, dotychczas były to
limity miesięczne.
- Zmniejszenie limitu
finansowego na podkłady i
wkłady anatomiczne do
0,85 zł (z dopłatą 30%).
Zmiana ta spowoduje
obniżenie rzeczywistej
refundacji z poziomu 0,85
zł do kwoty 0,59 zł.

- Popieramy
zaproponowaną zmianę dla
pieluchomajtek, majtek
chłonnych oraz pieluch
anatomicznych.
- Proponujemy natomiast
zwiększenie limitu
finansowego dla wkładów
anatomicznych oraz
podkładów do poziomu 1,2
zł za sztukę. Taki poziom
limitu pozostawiłby
rzeczywistą refundację na
dotychczasowym poziomie
dla tej grupy pacjentów.
Wbrew stereotypowym
opiniom wkłady
anatomiczne są często
stosowane przez osoby z
ograniczoną
samodzielnością w ich
domach, gdzie dojście do
toalety nie zajmuje im zbyt
dużo czasu. Jednym z
czynników decydujących o
ich wyborze jest niższa
cena od pieluchomajtek czy
majtek chłonnych, co przy
współpłaceniu ma dla wielu
osób ważne znaczenie.
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L. p.

Pozycja,
której dotyczy
uwaga

Wyrób medyczny

Zmiana zaproponowana
w projekcie

Stanowisko Koalicji wraz
z uzasadnieniem
- Popieramy
zaproponowaną zmianę dla
pieluchomajtek, majtek
chłonnych oraz pieluch
anatomicznych.
- Proponujemy natomiast
zwiększenie limitu
finansowego dla wkładów
anatomicznych oraz
podkładów do poziomu 1,0
zł za sztukę. Taki poziom
limitu pozostawiłby
rzeczywistą refundację na
dotychczasowym poziomie
dla tej grupy pacjentów.
Wbrew stereotypowym
opiniom wkłady
anatomiczne są często
stosowane przez osoby z
ograniczoną
samodzielnością w ich
domach, gdzie dojście do
toalety nie zajmuje im zbyt
dużo czasu. Jednym z
czynników decydujących o
ich wyborze jest niższa
cena od pieluchomajtek czy
majtek chłonnych, co przy
współpłaceniu ma dla wielu
osób ważne znaczenie.
Popieramy zaproponowaną
zmianę.

7.

101

Pieluchomajtki do 90 sztuk
miesięcznie lub zamiennie
pieluchy anatomiczne do
90 sztuk miesięcznie lub
zamiennie majtki chłonne
do 90 sztuk miesięcznie lub
zamiennie podkłady do 90
sztuk miesięcznie lub
zamiennie wkłady
anatomiczne do 90 sztuk
miesięcznie.

- Zwiększenie limitu
finansowego na
pieluchomajtki, majtki
chłonne i pieluchy
anatomiczne do 1,70 zł za
sztukę. Dotychczasowe
limity w przeliczeniu
jednostkowym wynosiły: 1
zł (z dopłatą 30%).
- Zmienienie sposobu
wyznaczania limitów na
sztukę, dotychczas były to
limity miesięczne.
- Zmniejszenie limitu
finansowego na podkłady i
wkłady anatomiczne do
0,85 zł/ szt. (z dopłatą
30%). Zmiana ta spowoduje
obniżenie rzeczywistej
refundacji z aktualnej
kwoty 0,70 zł/ szt. do kwoty
0,59 zł za sztukę.

8.

137

Czujnik do systemu
monitorowania stężenia
glukozy Flash.

9.

130

Wózek inwalidzki specjalny
(z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w wózek
inwalidzki wykonany ze
stopów lekkich z systemem
szybkiego demontażu kół,
składany, dla osób
samodzielnie poruszających
się na wózku).

Rozszerzenie kryterium
przyznawania wyrobu o
pacjentów z cukrzycą typu
3, od 4 do 18-ego roku
życia. Dotychczas system
do monitorowania glikemii
był dedykowany tylko
pacjentom z cukrzycą typu
I, od 4 do 18-ego roku
życia.
Rozszerzenie kryterium
przyznawania wyrobu o
pacjentów po amputacjach
lub z wrodzonym brakiem
kończyn.
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Popieramy zaproponowaną
zmianę.

tel.: +48 (22) 279 49 00
e-mail: biuro@niesamodzielnym.pl
www.niesamodzielnym.pl

L. p.

Pozycja,
której dotyczy
uwaga

10.

131

11.

138

Wyrób medyczny
Wózek inwalidzki specjalny
dziecięcy (z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w wózek
inwalidzki wykonany ze
stopów lekkich z systemem
szybkiego demontażu kół,
składany, dla osób
samodzielnie poruszających
się na wózku).
Cewniki jednorazowe
urologiczne hydrofilowe do
180 sztuk miesięcznie lub
zamiennie cewniki
jednorazowe urologiczne
niepowlekane do 180 szt.
miesięcznie.

Zmiana zaproponowana
w projekcie

Stanowisko Koalicji wraz
z uzasadnieniem

Rozszerzenie kryterium
przyznawania wyrobu o
pacjentów po amputacjach
lub z wrodzonym brakiem
kończyn.

Popieramy zaproponowaną
zmianę.

Wyodrębnienie nowej
grupy. Wskazano trzy limity
finansowania dla trzech
rodzajów cewników:
hydrofilowy gotowy do
użycia - 5,10 zł za sztukę;
hydrofilowy aktywowany
wodą - 2, 45 zł za sztukę;
niepowlekany - 0,80 zł za
sztukę.

Popieramy zaproponowaną
zmianę. Jednocześnie
sygnalizujemy konieczność
dalszej analizy możliwości
zwiększenia limitów przy
okazji kolejnej nowelizacji
rozporządzenia, gdyż
zaproponowane limity nie
odzwierciedlają
rzeczywistych cen
rynkowych, a tym samym
potrzeb pacjentów.

Reprezentując środowisko organizacji i osób działających na rzecz osób niesamodzielnych,
a także ich opiekunów, wyrażamy opinię, że po nowelizacji aktualnego projektu rozporządzenia
konieczne będą dalsze prace obejmujące między innymi wprowadzenie refundowanych
wypożyczalni na wyroby medyczne wielokrotnego użytku.
Z wyrazami szacunku,
Magdalena Osińska-Kurzywilk
Prezes Zarządu
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