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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnim czasie w mediach pojawia się bardzo dużo informacji na temat zabiegu usunięcia zaćmy. Do-

tyczą one braku możliwości dopłacenia przez pacjentów do ponadstandardowych soczewek oraz możliwości 

leczenia za granicą w związku z dyrektywą transgraniczną. Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się jed-
nocześnie na obniżenie wyceny zabiegów usunięcia zaćmy. Z punktu widzenia pacjentów oczekujących 

w kolejce na zabieg może to być bardzo dobra informacja, oczywiście pod warunkiem, że NFZ nie zmniejszy 

kwoty ogólnej przeznaczonej na te procedury. Daje to szansę na skrócenie czasu oczekiwania na operację, 
z którą nie można zwlekać. 

Ja jednak pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na inną ważną kwestię, a mianowicie na rehabilitację 

wzroku. W ostatnim weekendowym wydaniu „Gazety Polskiej Codziennie” oprócz kwestii dopłat opisana 
jest sprawa skandalicznie niskich nakładów na rehabilitację wzroku osób niewidzących. 

Rehabilitacja osoby, która straciła widzenie, jest niezwykle ważna. Taki pacjent musi nauczyć się żyć sa-

modzielnie. Podstawowe czynności, które do tej pory wykonywał sam, stają się bardzo trudne, a wręcz nie-

możliwe. Ponadto potrzebna jest opieka okulistyczna i psychologiczna, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywi-
stości. 

W tym samym artykule czytamy, że w całej Polsce usługi z zakresu rehabilitacji wzroku świadczy zaled-

wie dziesięć ośrodków w siedmiu województwach. Czy to oznacza, że w pozostałych dziewięciu wojewódz-
twach Polacy nie tracą wzroku? Przytoczone w tymże materiale dane statystyczne z GUS mówią, że na ko-

niec grudnia 2012 r. w Polsce orzeczoną niepełnosprawność miało około 1,8 miliona osób. A na rehabilitację 

wzroku w tym roku przewidziano około 1,7 miliona zł. Z prostego działania matematycznego wynika, że na 

taką osobę przeznaczone jest około 0,94 zł, czyli bardzo mało. Cieszy fakt, że większość tych środków finan-
sowych przeznaczona jest na dzieci, które dotknęło to nieszczęście, ale nie powinniśmy zapominać o wszyst-

kich innych, którzy tej pomocy również potrzebują. 

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 
1. Ile środków zostało przeznaczonych w 2013 r. na świadczenie dotyczące rehabilitacji wzroku i jakie 

kwoty są planowane na rok 2014? 

2. Dlaczego w pozostałych dziewięciu województwach nie ma specjalistycznych ośrodków oferujących 
usługi rehabilitacji wzroku? 

3. Czy Ministerstwo Zdrowia albo Narodowy Fundusz Zdrowia posiadają dane, ile osób korzysta z usług 

takich ośrodków? 

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński   




