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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek, 

w związku z interpelacją nr 9084 Pana Posła Jarosława Rzepa, w sprawie wsparcia dla 

osób korzystających z implantów słuchowych, poniżej przesyłam odpowiedź.

Uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia zapoznał się z postulatem przesłanym przez 

Stowarzyszenie Słyszeć Bez Granic dotyczącym niezwłocznej  wymiany procesorów 

u 4 tysięcy pacjentów, których procesor ma już powyżej 5-ciu lat, przeznaczeniem 

dodatkowego budżetu, tj. 130 milionów złotych, na zlikwidowanie obecnej kolejki 

oczekujących pacjentów.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić iż finansowanie procedur medycznych 

związanych z wszczepianiem implantów ślimakowych, jak również wymiany procesorów 

mowy odbywa się w ramach ryczałtu szpitalnego. Powyższe oznacza, że w chwili 

obecnej o wykonaniu określonych procedur decyduje ordynator oddziału szpitalnego 

w oparciu o środki finansowe przyznane przez Dyrektora Szpitala na realizację 

świadczeń w tym oddziale. Kierownicy podmiotów leczniczych decydują o podziale 

środków finansowych przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej w oparciu 
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o aktualne potrzeby pacjentów. Oznacza to, że obecnie funkcjonujący system 

finansowania świadczeń realizowanych w warunkach szpitalnych nie daje możliwości 

celowanego skierowania środków finansowych na te konkretne świadczenia opieki 

zdrowotnej. Wprowadzenie prostych rozwiązań w tym zakresie, czyli samo zwiększenie 

środków finansowych, może być nie wystarczające do rozwiązania przedmiotowego 

problemu. 

Mając na uwadze zwiększenie dostępności do przedmiotowych świadczeń 

w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęto prace natury organizacyjnoprawnej m.in. określenie 

kryteriów kwalifikacji do omawianych świadczeń. Dodatkowo Minister Zdrowia zwrócił 

się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem na temat możliwości 

wprowadzenia rozwiązania polegającego na centralnym zakupie wyrobów medycznych 

stosowanych przy tych świadczeniach przez płatnika świadczeń. Takie  rozwiązanie 

umożliwi możliwość negocjacji cen omawianych wyrobów medycznych i wydłużenie 

okresu gwarancji, co mogłoby przełożyć się na zwiększenie dostępności do tych 

świadczeń.

Należy również podkreślić iż w celu poprawy zdrowia i jakości życia Polaków Kancelaria 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowała 

projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Fundusz zostanie utworzony na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie ochrony zdrowia i będzie wychodzić 

naprzeciw zidentyfikowanym elementom wymagającym poprawy. Jednym z elementów 

wprowadzonych zmian na mocy tego aktu prawnego będzie wprowadzenie 

nielimitowania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz dzieci. Oczekuje 

się, że po wprowadzeniu tych rozwiązań znacznie poprawi się dostęp dzieci do 

świadczeń wskazanych w interpelacji Pana Posła. W chwili obecnej projekt ww. ustawy 

jest rozpatrywany przez Sejm RP.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że różnice w zakresie traktowaniu przez ograny 

państwa osób głuchoniemych w Polsce w stosunku do  traktowania osób głuchoniemych 

w innych krajach Unii Europejskiej nie występują.

Z poważaniem, 
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Sławomir Gadomski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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