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Pan
Mikołaj Pawlak
Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Rzeczniku, 

W nawiązaniu do pisma z dnia 4 lipca 2019 r., znak SZUZ.070.5.2019.EW., po uzyskaniu 

pełnych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących dostępu do procedury 

wymiany elektronicznych protez słuchu, w załączeniu przekazuję informacje, o które Pan 

wnioskował. 

Jednocześnie uzupełniając argumentację podniesioną w piśmie dotyczącą zasad 

finansowania świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

zwanego dalej PSZ,  uprzejmie informuję, iż prawdą jest, że w chwili obecnej 

finansowanie procedur medycznych związanych z wszczepianiem implantów 

ślimakowych jak również wymiany procesorów mowy odbywa się w ramach ryczałtu 

szpitalnego. Powyższe oznacza, że o wykonaniu określonych procedur decyduje 

ordynator oddziału szpitalnego w oparciu o środki finansowe przyznane przez Dyrektora 

Szpitala na realizację świadczeń w tym oddziale. Wpływ Narodowego Funduszu Zdrowia 

na wykonanie konkretnych świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ jest 

minimalny w prowadzonych rozmowach z osobami zarządzającymi jednostkami służby 

zdrowia, bowiem to jedynie kierownicy podmiotów leczniczych decydują 

o podziale świadków finansowych przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej 

w oparciu o aktualne potrzeby pacjentów. Powyższe także oznacza, że obecnie 

funkcjonujący system finansowania świadczeń realizowanych w warunkach szpitalnych 

nie daje możliwości celowanego skierowania środków finansowych na te konkretne 

świadczenia opieki zdrowotnej. W tym miejscu należy również podkreślić, 



2

iż wprowadzenie prostych rozwiązań w tym zakresie, czyli samo zwiększenie środków 

finansowych, może być niewystarczające do rozwiązania przedmiotowego problemu. 

Poprawa dostępności do omawianego świadczenia wymaga również wprowadzenia 

szeregu zmian natury organizacyjno-prawnej, m.in. określenia standardów realizacji 

omawianego świadczenia. Stanowisko takie podziela również Rada Przejrzystości 

działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która 

w opinii nr 261/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie skuteczności klinicznej 

i praktycznej oraz bezpieczeństwa stosowania procesorów mowy we wszczepionych 

pacjentom implantach ślimakowych do pnia mózgu oraz procesorów dźwięku w innych 

implantach słuchowych, wskazała na konieczność określenia standardów dotyczących 

zasad i częstotliwości wymiany procesorów mowy lub dźwięku. Jednym z kierunków 

opracowywanych zmian jest właśnie podjęcie prac w tym zakresie w najbliższym czasie.

Jednocześnie informuję, iż w celu dalszej poprawy dostępności do omawianych 

świadczeń, Minister Zdrowia zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z wnioskiem  dotyczącym możliwości wprowadzenia rozwiązania polegającego 

na centralnym zakupie wyrobów medycznych stosowanych przy tych świadczeniach 

przez płatnika świadczeń. W opinii Ministerstwa Zdrowia rozwiązanie to 

umożliwiałoby możliwość negocjacji cen omawianych wyrobów medycznych 

i wydłużenie okresu gwarancji, co mogłoby przełożyć się na zwiększenie dostępności do 

tych świadczeń. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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