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Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelacje z dnia 6 września  nr 26661 Pani Poseł Joanny Jaśkowiak, 

w sprawie problemów dotyczących procesorów mowy i implantów słuchowych dla osób 

po 18 r.ż., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższej informacji. 

Odpowiadając na pytanie 1 oraz 2 uprzejmie informuję że w związku 

z trwającą sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS CoV-2 prace nad 

przedmiotową Kartą Świadczeń Opieki Zdrowotnej zostały wstrzymane. Nie mniej 

jednak należy zauważyć, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 

2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), która wyodrębnia środki 

finansowe na świadczenia realizowane świadczeniobiorcą do 18 roku życia 

(bezlimitowo) dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w tym do świadczenia 

wszczepienie lub wymiany protezy ślimaka lub wszczepienie albo wymiana 

wielokanałowej protezy ślimaka dla wszystkich pacjentów w tym powyżej 18 roku życia 

powinien się zwiększyć.

Odpowiadając na pytania nr 3 uprzejmie informuję, że procesor mowy wraz 

z upływem czasu ulega zużyciu aż do momentu, gdy przestaje on spełniać swoją funkcję. 
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Bez sprawnie funkcjonującego procesora mowy system implantu słuchowego staje się 

całkowicie bezużyteczny. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku dzieci 

w okresie wzmożonego rozwoju (pierwsza wymiana procesora mowy przypada na okres 

od około 5 do 8 roku życia  dziecka), gdzie zaprzestanie działania procesora mowy 

powoduje całkowitą utratę możliwości słyszenia, co skutkuje znacznym zahamowaniem 

bądź nawet cofaniem się dziecka w rozwoju.

W przypadku potwierdzenia wadliwego działania urządzenia, świadczeniodawca ma 

obowiązek wymienić procesor mowy. Warunkiem sfinansowania ze środków 

publicznych wymiany urządzenia jest spełnienie warunków określonych w zarządzeniu 

Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie 

szpitalne (z późn. zm.), tj.:

1) wymiana obejmuje wyłącznie całe urządzenie;

2) wymiana nie wcześniej niż przed upływem okresu gwarancji; 

3) konieczność przedstawienia opinii ośrodka o braku przydatności urządzenia do 

dalszego użytkowania;

4) nie obejmuje wymiany z powodu uszkodzeń z winy użytkownika.

Wobec powyższego, u każdego pacjenta z wszczepionym implantem ślimakowym, bez 

względu na wiek pacjenta, należy wymieniać procesor mowy w przypadku stwierdzenia 

jego nieodwracalnego uszkodzenia a liczba potrzebnych do wykonania wymian 

procesorów mowy jest pochodną liczby wszczepionych implantów ślimakowych.

Odpowiadając na pytanie nr 4 uprzejmie informuję, że każdorazowe udzielenie tego 

świadczenia odbywa się na zasadach ogólnych, tj. pacjent, który stwierdza wadliwe 

działanie urządzenia, powinien zgłosić się do świadczeniodawcy, u którego wszczepiono 

mu implant ślimakowy. W przypadku potwierdzenia wadliwego działania urządzenia, 

świadczeniodawca ma obowiązek wymienić uszkodzony procesor mowy.

Wszczepienie implantu jak i wymiana procesora mowy dla osób dorosłych są obecnie 

finansowane z tej samej puli środków (w ramach ryczałtu) i nie jest w chwili obecnej 

planowane wprowadzenie zmian w finansowaniu tych świadczeń. W przypadku dzieci, 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu 

Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875) środki finansowe na te świadczenia zostały 

wyodrębnione i jest w nich określana kwota zobowiązania. Po przekroczeniu kwoty 

zobowiązania określonej w umowie dla zakresu, w którym udzielono tych świadczeń, na 

wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych 

świadczeń, zwiększeniu ulegają liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota 
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zobowiązania w tym zakresie. Powyższe rozwiązanie tym samym wprowadza 

nielimitowanie świadczeń realizowanych na rzecz dzieci co w oczywisty sposób wpłynie 

na zwiększenie dostępności do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych 

na rzecz tej grupy pacjentów, w tym również związanych z leczeniem zaburzeń słuchu 

za pomocą wszczepialnych protez słuchu.   

Z poważaniem, 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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