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Informator dla pacjenta
POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY Z PODKARPACKIM ODDZIAŁEM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Kolejki do zabiegu usunięcia zaćmy w ostatnim czasie mocno się skróciły. Będzie jeszcze lepiej

Usunięcie zaćmy możliwe za miesiąc
gwarantował zwiększenie
kontraktów placówek raz
na kwartał, adekwatnie
do wartości wykonanych
świadczeń - wyjaśnia Rafał
Śliż, rzecznik podkarpackiego
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tym samym fundusz sfinansuje wszystkie wykonane
operacje zaćmy, co pozwoli
na zwiększenie dostępności
do świadczeń, a tym samym
skróci kolejki do zabiegu.

Agata Flak
agata.flak@polskapress.pl

Na operację usunięcia zaćmy
pacjenci z Podkarpacia nie
muszą zapisywać się z wyprzedzeniem. Na czternaście
szpitali w połowie z nich zabieg wykonywany jest
w przeciągu miesiąca.
W pozostałych placówkach sytuacja poprawi się w kwietniu.
Wtedy zacznie obowiązywać
nielimitowane finansowanie
operacji usunięcia zaćmy oraz
badań rezonansu magnetycznego (RM) i tomografii komputerowej (TK).
- Dla szpitali i przychodni
oznacza to, że Narodowy
Fundusz Zdrowia będzie

Rafał Śliż, rzecznik NFZ
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Od 1 kwietnia operację
usunięcia zaćmy NFZ
będzie finansował bez
limitu. Dzięki temu
jeszcze bardziej skrócą
się kolejki do zabiegu.
Wskazaniem do operacji jest pogorszenie jakości widzenia,
które przeszkadza w pracy lub codziennym życiu
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CZYM JEST ZAĆMA ?

Nazywana jest cichym
złodziejem wzroku, gdyż
początkowo przebiega
niezauważona. Nie powoduje
bólu ani dużego dyskomfortu.
Zaćma przyczynia się
do stopniowego pogarszania
się ostrości wzroku, aż
do prawie całkowitej utraty
widzenia.

JAKIE SĄ JEJ OBJAWY?
Głównym objawem zaćmy jest
stopniowo postępujące
zamglenie widzenia. Nie może
ono zostać skorygowane
odpowiednio dobranymi
okularami. W zależności
od typu zaćmy pacjent może
zgłaszać różne dodatkowe
objawy, np. oślepienie przez
jaskrawe światło (np.
reflektory nadjeżdżających
samochodów), jednooczne
dwojenie, czy słabsze
widzenie z bliska. Czasem

można zaobserwować
poprawę widzenia z bliskiej
odległości z powodu
przesunięcia refrakcji
w kierunku
krótkowzroczności, co jest
charakterystyczne dla zaćmy
jądrowej.

CZY NA ZAĆMĘ CHORUJĄ
TYLKO OSOBY STARSZE?
Najczęściej występuje zaćma
związana z wiekiem, czyli tzw.
zaćma starcza. Przyczyny jej
powstawania nie są do końca
znane, jednak najczęstszą
przyczyną zmętnienia
soczewki jest starzenie się
organizmu i towarzyszące
temu zaburzenia
metaboliczne. Inną postacią
zaćmy jest zaćma pourazowa
lub polekowa (np.
po długotrwałym stosowaniu
kortykosterydów miejscowo
i doustnie).
Zaćma może towarzyszyć
także innym schorzeniom oka,

np. przewlekłemu zapaleniu
błony naczyniowej lub
chorobom układowym, np.
cukrzycy.
Zaćma może mieć również
charakter wrodzony - ma
związek z chorobami
o podłożu genetycznym (np.
zespół Downa) lub
zakażeniami prenatalnymi (np.
różyczka wrodzona,
toksoplazmoza).

KIEDY KONIECZNA JEST
OPERACJA?
Wskazaniem do operacji jest
obniżenie zdolności widzenia,
które przeszkadza w pracy
zawodowej lub codziennym
życiu. Nie oznacza to, że
należy czekać do czasu
całkowitego zmętnienia
soczewki. Obecnie
operowane są zaćmy
niedojrzałe, a nawet
początkowe, jeżeli utrudniają
pacjentowi normalne
funkcjonowanie.

Ponad 40 mln zł na zabieg
usunięcia zaćmy
Tylko w ubiegłym roku
podkarpacki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia sfinansował prawie 16,5 tysięcy
operacji zaćmy, przeznaczając
na ten cel ponad 40 mln złotych.
W połowie placówek w regionie, w których wykonywane są zabiegi usunięcia
zaćmy cały proces kwalifikujący pacjenta do operacji, począwszy od badań trwa około
miesiąca.
Tak jest m.in. w Szpitalu
Miejskim w Rzeszowie,
w
NZOZ
„Gomed”
w Lubaczowie, Wojewódzkim
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Szpitalu w Przemyślu, NZOZ
„Visum Clinic” w Rzeszowie,
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie
oraz Ośrodku Chirurgii Oka
prof. Zagórskiego w Rzeszowie.
Dlatego nieuzasadnione
według okulistów są wyjazdy
na zabieg do Czech. Jak się
okazuje w razie powikłań pacjenci mają zapewnioną długofalową opiekę, czego nie
można oczekiwać od naszych
sąsiadów.

KRÓTSZE KOLEJKI
DO ZABIEGU USUNIĘCIA
ZAĆMY
Od 1 kwietnia zacznie
obowiązywać nielimitowane
finansowanie operacji
zaćmy.
Dla szpitali i przychodni
oznacza to, że Narodowy
Fundusz Zdrowia będzie
gwarantował zwiększenie
wartości kontraktów
placówek, adekwatnie
do wartości wykonanych
świadczeń. Tym samym NFZ
sfinansuje wszystkie
wykonane operacje zaćmy,
co pozwoli na zwiększenie
dostępności do świadczeń,
a tym samym skrócenie
kolejek.

Kiedy konieczna jest operacja?
Wskazaniem do operacji jest
pogorszenie jakości widzenia,
które przeszkadza w pracy lub
codziennym życiu.
Wskazaniem do operacji
jest również to, gdy zaćma jest
przyczyną rozwoju jaskry
wtórnej lub utrudnia ocenę
siatkówki.
Sam zabieg polega na rozdrobnieniu zmętniałej soczewki za pomocą ultradźwięków, a następnie jej odessaniu. Kolejnym etapem jest
wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej.
¹

Jeśli zdecydowałeś się
na wykonanie zabiegu
w ramach NFZ, możesz
sprawdzić, jaki jest czas
oczekiwania. Sprawdzisz to
na stronie
www.kolejki.nfz.gov.pl

Od kwietnia nie tylko zaćma bez limitu
badań diagnostycznych i doboru soczewki, a w przypadku posiadania wszystkich
wyników zabieg jest wykonywany niemal „od ręki”.
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Rozmowa
Z RAFAŁEM ŚLIŻEM,
rzecznikiem prasowym
podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie.
Czy tylko zaćma rozliczana
jest bezlimitowo?
Nie tylko zaćma ma być
rozliczana w taki sposób. Od 1
kwietnia 2019 roku będzie to
również rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.
Ponadto, od lipca 2018 roku są
to wszystkie świadczenia rehabilitacyjne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(znaczny stopień w przypadku
dorosłych i pod pewnymi warunkami również w przypadku dzieci), a od wielu lat są to
również świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO
(dla chorych onkologicznie),
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Zdrowie

Rafał Śliż, rzecznik NFZ
porody, przeszczepy oraz niektóre procedury kardiologiczne i neonatologiczne.

Jak obecnie wygląda czas
oczekiwania na zabieg?
Jeszcze kilka lat temu mieliśmy szpitale, w których czas
oczekiwania liczony był w latach. Obecnie na czternaście
szpitali, w połowie z nich
na zabieg czeka się około
miesiąca. Często czas oczekiwania wynika wyłącznie
z konieczności wykonania

Czy jest to zabieg, który wymaga długiego przebywania w szpitalu?
Operacje zaćmy są kontraktowane przez NFZ również w tak zwanym trybie
jednodniowym. Oznacza to,
że przyjęcie na oddział, przeprowadzenie zabiegu i wypis
ze szpitala następują w tym
samym dniu. Takich zabiegów jest wiele, a o możliwości
jego wykonania decyduje lekarz kwalifikujący pacjenta
do zabiegu.
Czy jest potrzebne skierowanie?
Tak, należy je dostarczyć
do wybranego przez siebie
szpitala. Skierowanie może
wystawić również lekarz
praktykujący prywatnie.

