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Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów 
Polskich 

Al. Armii Ludowej 17 
00-632 Warszawa 

 
 
    

Warszawa, 12 września 2014  

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

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

 Stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzeniu proponowanych zmian w 
rozporządzeniu o gwarantowanych świadczeniach w zakresie leczenia szpitalnego 
dotyczących okulistyki a w szczególności kwalifikacji do operacji zaćmy.  Wprowadzenie 
warunku kwalifikacji do zabiegu ostrości wzroku 0,4 lub mniej spowoduje drastyczne 
ograniczenie dostępności pacjentów do procedury usunięcia zaćmy. 

 Nowoczesna chirurgia zaćmy zapewnia wysokie bezpieczeństwo zabiegów i krótki 
okres pooperacyjnej rehabilitacji wykonywanych zabiegów w przypadku wczesnych postaci 
choroby. Zaćma z czasem twardnieje i w zaawawnsowanych postaciach wymaga 
zastosowania większej ilości ultradźwięków co w sposób istotny zwiększa ryzyko powikłań i 
wydłuża okres rehabilitacji wzrokowej. W postaciach zaćmy korowej , brunatnej czy 
pęczniejącej ostrość wzroku jest przez długi czas zachowana na dobrym poziomie podczas 
gdy sytuacja kliniczna wymaga operacji w trybie pilnym.  

Jedynie pełne badanie okulistyczne z wszechstronną oceną sytuacji pacjenta jest w stanie 
zapewnić właściwą i odpowiedzialną kwalifikację pacjenta do leczenia operacyjnego zaćmy. 

 Jednocześnie pragnę przypomnieć, że już ponad rok temu (odpowiedź Ministra 
Zdrowia MZ-OZG-50-34377 -1/JG/14)  zwróciłem się do Pana Ministra o wykreślenie z 
warunków kontraktowania nazw własnych urządzeń GDX firmy Carl Zeiss Meditec AG oraz 
HRT firmy Heidelberg Engineering. Promowanie powyższych producentów od 2008 roku w 
rozporządzeniach Ministra Zdrowia jak i zarządzeniach prezesa NFZ stanowi rażące 
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naruszenie zapisów ustawy o zamówieniach publicznych jak również zasady równości 
podmiotów gospodarczych.  

 Deklarujemy z naszej strony pełną gotowość do dyskusji i konstruktywnej współpracy. 

 

 

Z poważaniem 

  

 

Marek Czubak 

Przewodniczący SCOP 

 

do wiadomości: 

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


