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Pan
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Minister Zdrowia

Dziękuję uprzejmie za wyjaśnienie z dnia 6 lutego 2013 r. udzielone przez
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na wystąpienie z dnia 30 grudnia 2012 r.
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zaopatrzenia ubezpieczonych w wyroby
medyczne na zlecenie.
Z przykrością stwierdzam, że powyższa odpowiedź ogranicza się do wskazania
stanu prawnego w podnoszonej sprawie oraz celu i zakresu przygotowywanego w
Ministerstwie Zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie, przewidzianego w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 ze zm.).
Treść odpowiedzi nie odnosi się natomiast do zasadniczego problemu
podniesionego w wystąpieniu, a mianowicie nierespektowania obowiązujących
przepisów ustawowych w zakresie zlecania zaopatrzenia ubezpieczonych w wyroby
medyczne. Na potwierdzenie tej praktyki przedstawiam kopię pisma z dnia 20 września
2012 r. Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w
Katowicach, z którego wynika, ze oddziały Funduszu potwierdzają zlecenia na wyroby
medyczne, kierując się wykazem specjalności zawartych w załącznikach do
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia
w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środka pomocnicze (Dz. U. Nr
139, poz. 1141 ze zm.), pomimo, że obecnie problem wystawiania zleceń na
zaopatrzenie w wyroby medyczne rozstrzygają przepisy ustawowe.
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Uprzejmie przypominam, ze zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr
164, poz. 1027 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r.,
zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na zlecenie lekarza
lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w ustawie o
refundacji. W myśl art. 38 ust. 1 ustawy o refundacji, świadczeniobiorcom przysługuje
zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, przez którą ustawa
ta rozumie lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, o którym mowa w art.
2 pkt 14 tej ustawy (generalnie lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego oraz
lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, z którymi Narodowy Fundusz
Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych).
Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na
podstawie ust. 4 może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej
ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach.
W tym stanie rzeczy, przepisy - zachowanego w mocy na podstawie art. 85
ustawy o refundacji — cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środki pomocnicze, w zakresie w jakim ustalają lekarzy upoważnionych do
wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, pozostają w kolizji z
przepisami ustawy o refundacji.
Ustawa o refundacji upoważnia Ministra Zdrowia do określenia, w drodze
rozporządzenia, wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby
uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej - z określeniem limitów ich finansowania ze
środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie i
kryteriów ich przyznawania, a także okresów użytkowania oraz limitów cen ich napraw
(art. 38 ust. 4), wzoru zlecenia na zaopatrzenie oraz wzoru zlecenia naprawy (art. 38
ust. 7). Powołana ustawa nie upoważnia zatem do określenia w rozporządzeniu lekarzy
upoważnionych do wystawiania wymienionych zleceń.
W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca
1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.),
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ponowne rozważenie podnoszonej
sprawy oraz poinformowanie mnie, w jaki sposób zamierza Pan Minister rozwiązać
powyższy problem.
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