Drodzy Pacjenci, Szanowni Państwo,
W związku z interpretacją NFZ (zdaniem ekspertów niewłaściwą i godzącą w prawo jednostki do zdrowia)
dotyczącą zakazu dopłat do świadczeń podstawowych, gwarantowanych w ramach ustawy o
świadczeniach zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa, wiele placówek medycznych udzielających
świadczeń w zakresie okulistyki (szczególnie zaćmy), musiało wycofać się z wszczepiania lepszych i
ponadstandardowych soczewek za dopłatą. Tym samym w sytuacji, gdy z uwagi na stan zdrowia zalecane
byłyby ponadstandardowe soczewki, Pacjent albo musi zapłacić za cały zabieg albo zdecydować się na
wersję podstawową soczewki, co w praktyce może oznaczać ograniczenie dostępu do nowocześniejszych
technik operacyjnych leczących nie tylko zaćmę, ale równocześnie także inne schorzenia oka. Może to
również skutkować obniżeniem jakości materiałów, które placówki medyczne będą używać w trakcie
operacji zaćmy.
Zależy nam, by poznać Państwa opinię w tej sprawie,
prawie, by następnie móc w Państwa imieniu podejmować
wszelkie działania, które będą chroniły prawa Pacjentów do świadomego wyboru metody
met
leczenia bez
konieczności 100-procentowej
procentowej odpłatności za ponadstandardowe leczenie.

Zapraszamy do odpowiedzi na kilka
kil poniższych pytań.

(swoją odpowiedź zaznacz ,,X”)

1. Czy w placówce, którą wybrał Pan/wybrała Pani na udzielenie świadczenia usunięcia zaćmy,
został Pan/została Pani poinformowany/a, jaka soczewka wchodzi w podstawową wycenę
operacji
acji zaćmy w ramach umowy z NFZ, jako standard, a jaka jest soczewką ponadponad
standardową?
Tak [ ]
Nie [ ]
2. Czy wie Pan/Pani, jakie soczewki określa rozporządzenie prezesa NFZ, jako podstawowe
(standardowe) soczewki do wykonania zabiegu zaćmy finansowanego
finansowanego ze środków
publicznych?
Tak [ ]
Nie [ ]
3. Czy wie Pan/Pani, że są na rynku dostępne soczewki, które poza zaćmą leczą jednocześnie
inne schorzenia oka, np. astygmatyzm, wady wzroku, chronią przed groźnymi, skutkującymi
ślepotą anomaliami okulistycznymi?
okulistyczny
Tak [ ]
Nie [ ]
4. Czy chciałby Pan/chciałaby Pani mieć możliwość (na zasadach dobrowolnej, świadomej
decyzji) wyboru sposobu leczenia zaćmy i wyboru soczewki, która miałaby być
wszczepiona?
Tak [ ]
Nie [ ]
5. Czy chciałby Pan/chciałaby Pani, by lekarz wytłumaczył Panu/Pani na czym polegają różnice
w aktualnie dostępnych sposobach leczenia zaćmy, w tym w rodzajach dostępnych
soczewek standardowych i ponadstandardowych?
Tak [ ]
Nie [ ]
6. Czy zgadza się Pan/Pani, żeby NFZ ograniczał Pana/Pani wybór
wybór metod leczenia poprzez
zakaz dopłat do świadczeń ponadstandardowych?
Tak [ ]
Nie [ ]
7. Czy były Pan/byłaby Pani gotowa dopłacić do operacji zaćmy finansowanej przez NFZ w
przypadku wszczepienia soczewki ponadstandardowej, by w ten sposób mieć możliwość
możli
dostępu do najnowszych technologii najbardziej odpowiadającym Pana/Pani potrzebom
zdrowotnym?
Tak [ ]
Nie [ ]
Ankietę prosimy przekazać do rejestracji.
Dziękujemy!

