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Dostępność do zaopatrzenia 

ortopedycznego.  

Jakość zaopatrzenia, poziom refundacji, dostęp do zaopatrzenia. 

Innowacje w ortopedii i terapii osteoporozy 

Warszawa, 11 stycznia 2013 r. 

Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej 

Politechniki Białostockiej 
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nowy koszyk, ale stary wsad 
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cena słowa pisanego, 

a obiektywizm  

 

         współczesność               3500 lat temu 

                 2013 r.       1500 lat przed naszą erą  
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PROTEZA ORTOPEDYCZNA 

konstrukcja techniczna 

uzupełniająca brakujący 

narząd ruchu 
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Protetyka kończyn  

-brak standardu jakości + niska refundacja = rozwój 

działalności fundacji utrzymujących się z 

pozyskiwania środków na finansowanie zaopatrzenia 

ortopedycznego; 

 

-brak ośrodków dedykowanych dzieciom 
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ORTEZA 

 zewnętrzna konstrukcja 

techniczna obejmująca 

anatomiczne odcinki ciała, 

która oddziałuje na funkcję 

lub budowę narządu ruchu 

 

 nazwy ortez uzależnione są 

od stawów lub odcinków 

ciała, które obejmują 
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Ortotyka 

 

 

 

 

produkcja seryjna = produkcja na zamówienie 

 = bankructwo warsztatów ortopedycznych 

 = promowanie sklepów i aptek 

W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych obowiązującej podczas 
wykonywania świadczeń lekarskich znajduje się:  

 
  

93.53 założenie unieruchomienia gipsowego, 
93.54 Założenie szyny , założenie szyny z gipsem,  

  97.88 usuniecie unieruchomienia zewnętrznego  
         – usuniecie gipsu , usunięcie szyny .  
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naprawa w okresie użytkowania, 

czy po 3 latach użytkowania, 

a może celem przedłużenia okresu użytkowania? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiektywnie zdecyduje płatnik? 
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ortopedyczny pryzmat widzenia z urzędu 
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środki pomocnicze = M.D. 

Art. 95. Ubezpieczeni w razie choroby mają prawo do świadczeń 
następujących: 

   1)   pomocy leczniczej nie dłużej niż przez 26 tygodni w poszczególnym 
wypadku choroby; pomoc lecznicza obejmuje: 

a) opiekę lekarską, 

b) zaopatrzenie w leki bezpłatne, za opłatą ryczałtową lub częściową 
odpłatnością na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie 
oraz środki lecznicze i pomocnicze, 

c) środki pomocnicze przeciwko zniekształceniu i kalectwu. 

 Statut ubezpieczalni społecznej określi zakres pomocy leczniczej, 
zabiegów dentystycznych, środków leczniczych i pomocniczych, 
udzielanych ubezpieczonym. 

 

USTAWA z dnia 28 marca 1933 r. 

o ubezpieczeniu społecznem. 

(Dz.U.33.51.396 z dnia 11 lipca 1933 r.) 
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Budżet refundowanych świadczeń opieki zdrowotnej to: 

 

Świadczenia zdrowotne =  działania medyczne = ICD-9. 

 

Świadczenia zdrowotne rzeczowe = produkty lecznicze i 

wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące 

przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze. 

 

Świadczenia towarzyszące - zakwaterowanie i wyżywienie oraz 

usługi transportu sanitarnego. 
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Aktualnie obowiązujące uwarunkowania prawne do finansowania wyrobów 

medycznych ze środków publicznych. 

NFZ 

fundusz wypadkowy 

PFRON 

jednostki samorządu terytorialnego  
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finansowanie zaopatrzenia ortopedycznego przez NFZ 

0 zł

200 000 000 zł

400 000 000 zł

600 000 000 zł

800 000 000 zł

1 000 000 000 zł

PLN 389 267 459 674 506 110 578 674 577 033 587 421 589 883 623 786 676 190 864 781

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

dopłaty pacjentów rosną szybciej i 

ostatecznie procentowy udział NFZ 

w refundacji spada, a nie wzrasta !!! 
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Pieśń przyszłości! 

od 2014.01.01 będzie nowe rozporządzenie 

 

 

 

 

 

 

 

jakie prawo takie nadzieje 
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 Ocena technologii medycznych (HTA) 

od początku była dedykowana dla 

leków. 

Poszerzono jej wykorzystanie o 

wyroby medyczne z wyjątkiem np.: 

Szwecji, Australii, Kanady i UK.  

• wzrost ceny endoprotezy z 1 800 zł 

do 2 000 zł powoduje tylko 2% 

wzrost kosztu leczenia 

• pogorszenie przeżywalności 

endoprotezy o 1% powoduje wzrost 

kosztu leczenia o 44% 
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rozwiązanie dla dobra 

racji stanu !!! 

uzależniony zespół: 

 

• politycznego Ministra Zdrowia; 

• oszczędzającego Prezesa NFZ; 

• przelęknionego pacjenta; 

• zbiurokratyzowanego lekarza; 

• interesownego świadczeniodawcy;  

 

pod niezależnymi auspicjami dobrodzieja 
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Dziękuję za uwagę 

Historia medycyny to historia rozwoju myśli.  


