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Warszawa, 8 grudnia 2013  

         Sz.P. 
         Bartosz Arłukowicz 
         Minister Zdrowia RP 
         Ul. Miodowa 15 
         00-952 Warszawa 

 

 

 Szanowny Panie Ministrze, 

 

 Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich stanowczo protestuje przeciwko 
propozycjom obniżenia wyceny kosztów operacji usunięcia zaćmy przedstawionym do konsultacji 
społecznych. W Polsce problem zaćmy jest problemem społecznym. W odczuciu społecznym dostęp 
do operacji usunięcia zaćmy jest wysoce niewystarczający. Obowiązkiem ubezpieczyciela winno być 
zapewnienie odpowiedniej dostępności pacjentów do  leczenia przy jednoczesnym zachowaniu  
wysokich standardów wykonywanych operacji.  

Proponowane drastyczne zmniejszenie wyceny operacji usunięcia zaćmy o 35% jest całkowicie 
nieuzasadnione.  Należy się spodziewać dramatycznego obniżenia jakości wykonywanych operacji, 
jednocześnie wzrost ilości wykonywanych operacji może być niewielki lub żaden gdyż część ośrodków 
nie zdecyduje się na wykonywanie operacji po tak  zaniżonych kosztach. Tak więc zamierzony cel 
może nie zostać osiągnięty skutkując jednocześnie znacznym obniżeniem jakości wykonywanych 
operacji. W ostatnich dniach sierpnia 2013 przesłaliśmy do NFZ wycenę ekspercką  kosztów operacji 
usunięcia zaćmy opracowaną w oparciu o ogólnokrajowe konsultacje. Z wyceny tej, którą załączamy, 
wynika iż dotychczasowa wycena procedury usunięcia zaćmy niepowikłanej B13 nie była 
przeszacowana a wręcz przeciwnie nieco niedoszacowana gwarantując jednocześnie pełne 
bezpieczeństwo pacjentowi przy zachowaniu  europejskich standardów.   

Apelujemy o ponowną analizę kosztów operacji zaćmy obejmującą wszystkie koszty wynikające 
również z wymagań NFZ – badanie kwalifikacyjne wraz z badaniami diagnostycznymi i 
laboratoryjnymi, koszt zabiegu w przyjętym standardzie – fakoemulsyfikacja z wszczepieniem 
zwijalnej soczewki jednoogniskowej, koszt wiskoelastyku, koszt narzędzi i materiałów jedno i 
wielorazowych, koszt  bloku operacyjnego i opieki  anestezjologicznej, badania kontrolne 
pooperacyjne, koszty osobowe zespołu operującego, koszty pobytowe, koszty zarządu. Należy 
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również uwzględnić koszty dodatkowego wyposażenia – HRT, GDX czy OCT  wymaganego przez NFZ 
od świadczeniodawców.  

Oczekujemy  przedstawienia szczegółowego rachunku kosztów wg którego wyceniono operację B13 
zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z wszczepieniem soczewki na 1872 zl (36 punktów x 52zł) 
z deklarowanym udziałem soczewki wewnątrzgałkowej na poziomie 475 zł. Zaskakująca jest przy tym 
wyższa wycena procedury B15 obejmująca pozatorebkowe usunięcie zaćmy. Taka wycena preferuje  
stare niedoskonałe metody operacyjne charakteryzujące się znacznie wyższym odsetkiem powikłań 
 i wydłużonym czasem rehabilitacji pacjenta.  

Przedstawiana przez polskie media niska wycena operacji zaćmy w Czechach w porównaniu z Polską 
doprowadziła do wielu niekorzystnych sytuacji u naszych południowych sąsiadów. Szpitale nie mają 
środków finansowych na odpowiednie wynagrodzenia dla chirurgów i personelu medycznego, na 
unowocześnianie sprzętu chirurgicznego oraz zapewnienie bezpiecznych materiałów leczniczych dla 
pacjentów. Powszechne jest stosowanie np soczewek wewnątrzgałkowych o niskiej jakości 
produkowanych w krajach trzeciego świata – głośne w Czechach w 2012 roku wszczepianie soczewek 
hinduskiej firmy Aurolab. Operacja zaćmy w sieci klinik w Czechach, która również w Polsce świadczy 
usługi zdrowotne z tego zakresu jest 2-3 krotnie droższa niż operacje refundowane przez czeskiego 
ubezpieczyciela. Świadczy to o zaniżonej wycenie przez czeski Fundusz Zdrowia i doprowadziło to do 
bardzo dużej polaryzacji świadczeń z podziałem na : świadczenia refundowane z użyciem najtańszych 
materiałów i sprzętu medycznego oraz na dwu-trzykrotnie droższe świadczenia przy użyciu lepszych 
materiałów medycznych w ośrodkach prywatnych w Czechach.  W związku z zaistniałą sytuacją 
Stowarzyszenie nie widzi realnego zagrożenia nadmiernymi wydatkami środków finansowych ze 
strony NFZ przeznaczonych na zwrot kosztów operacji u chorych, którzy zdecydowaliby się na 
leczenie za granicą np. w Czechach, gdzie pacjent musi zapłacić ok. 3tysięcy zł za sam zabieg, bez 
kosztów transportu i noclegu. 

Mając na względzie skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na zabieg, a jednocześnie utrzymanie 
odpowiedniego poziomu świadczeń  Stowarzyszenie opracowało program poprawy tej sytuacji 
poprzez propozycję następujących zmian : 

1/ w krajach Unii Europejskiej jak i w innych wysoko rozwiniętych krajach np. w USA zdecydowana 
większość zabiegów chirurgicznych oka wykonywanych jest w trybie chirurgii jednego dnia / 95% / - 
zwiększenie możliwości wykonywania tego zabiegu w ramach chirurgii jednego dnia przyniosłoby 
bardzo duże oszczędności. 

2/ w obecnej dobie współczesnej opieki okulistycznej i chirurgii oka, leczenie szpitalne jest 
ograniczone do leczenia wyjątkowo ciężkich stanów oka np. owrzodzeń rogówki, zapaleń błony 
naczyniowej itp. W Polsce NFZ zniósł wszelkie wcześniejsze ograniczenia hospitalizacji 
zachowawczych, co powoduje, że wiele szpitali wykorzystuje środki zamiast na niezbędne zabiegi 
chirurgiczne przywracające widzenie,  na nieuzasadnione hospitalizacje. Wiele z nich dotyczy leczenia 
metodami, uważanymi współcześnie za całkowicie nieskuteczne takie jak leczenie zwyrodnienia 
siatkówki poprzez wlewy dożylne preparatami takimi jak np. Cavinton itp. Pacjent do diagnozy wady 
refrakcji może też być hospitalizowany w ramach leczenia szpitalnego z pełną refundacją NFZ. 
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Proponujemy więc opracowanie wspólnie z Konsultantem Krajowym koszyka świadczeń 
uniemożliwiającym refundację nieuzasadnionych hospitalizacji.  

3/ w dniu 29 listopada 2009 r zwróciliśmy się z prośba do NFZ o zaniechanie finansowania leczenia 
uzdrowiskowego z zakresu chorób oczu. Według obecnych standardów tego typu leczenie nie ma 
uzasadnienia i korzyści dla pacjenta w oparciu o aktualną medyczna wiedzę / Evidence-Based 
Medicine / Do tej pory NFZ nadal finansuje z budżetu Państwa tego typu leczenie. 

Wprowadzenie tych zmian pozwoliłoby na uzyskanie bardzo dużych oszczędności w obrębie finansów 
przeznaczonych na świadczenia okulistyczne. Przeznaczenie tych środków na procedury operacji 
zaćmy w istotny sposób zwiększyłoby dostępność pacjenta do tego leczenia i skróciłoby okres 
oczekiwania na operację.  

  Ze względu na postęp medycyny, a zwłaszcza w zakresie leczenia chirurgicznego w krajach 
Unii Europejskiej istnieje system modyfikujący wycenę procedur chirurgicznych, który okresowo co 
kilka lat dokonuje jej aktualizacji. W Funduszach Zdrowia Wielkiej Brytanii czy Niemiec powołany jest 
zespół specjalistów, którzy odpowiedzialni są za aktualizacje poszczególnych procedur i metod 
leczenia. Stowarzyszenie w oparciu o doświadczenie naszych chirurgów bardzo chętnie będzie służyło 
pomocą w tego typu działaniach.   

 Deklarujemy gotowość do konstruktywnej dyskusji na temat optymalizacji kosztów operacji 
zaćmy i proponujemy spotkanie w gronie przedstawicieli Ministra Zdrowia, NFZ, Konsultanta 
Krajowego, ekonomistów, przedstawicieli szpitali publicznych i ośrodków niepublicznych, organizacji 
pacjenckich i przedstawicieli środowiska okulistycznego.    

 

Z poważaniem 

  

 

Marek Czubak 

Przewodniczący SCOP 

 

do wiadomości: 

1. Prezes NFZ 
2. Konsultant Krajowy ds Okulistyki 
3. członkowie SCOP www.scop.org.pl 


