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Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze Zdrowia! 

W Polsce żyje obecnie 64 tysiące stomików, a co roku wykonuje się ok. 13 tysięcy kolejnych zabiegów 

wyłonienia stomii. Większość pacjentów stomijnych jest czynna zawodowo i zarabia poniżej średniej krajo-

wej, jest na emeryturze lub rencie albo pozostaje bez pracy w wyniku wykluczenia społecznego związanego 

z chorobą, a co za tym idzie, boryka się z problemami finansowymi. Większość osób z wyłonioną stomią to 

pacjenci onkologiczni – to ponad 63% – seniorzy lub też osoby, które chorują od dziecka. Stomia wyłaniana 

jest również w następstwie chorób zapalnych układu pokarmowego oraz wypadków komunikacyjnych. 

Jak wiadomo, sprzęt stomijny jest sprzętem jednorazowego użytku, a jego stosowania nie można przerwać 

ani zastąpić niczym innym. Pacjent musi być zaopatrzony przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Zapew-

nienie ciągłości bezpłatnego dostępu do sprzętu wysokiej jakości jest koniecznością w walce stomików 

o zachowanie godnego życia. Tylko pełna refundacja sprzętu umożliwi stomikom dalsze aktywne funkcjo-

nowanie w społeczeństwie. Szczególnie ważne jest to dla osób o niskich dochodach. Należy pamiętać, iż 

w wielu przypadkach są to osoby z wieloma chorobami przewlekłymi, których leczenie obciąża budżet pa-

cjenta. 

Obecnie obowiązujące kwoty refundacji nie pozwalają na bezpłatne otrzymanie wystarczającej ilości 

sprzętu, ponieważ pacjent może otrzymać średnio mniej niż 1 worek dziennie. Należy pamiętać, że niewła-

ściwie dobrany sprzęt lub jego niewystarczająca ilość prowadzą do niebezpiecznych powikłań takich, jak: 

martwica, przetoki, przepuklina okołostomijna, bolesne odparzenia i rany. W skrajnych przypadkach leczenie 

powikłań wymaga leczenia ambulatoryjnego, a nawet szpitalnego, co generuje dodatkowe koszty, i to wyż-

sze, co warto zaznaczyć, aniżeli środki, które przeznaczone zostały na refundację. 

Opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenie z dnia 8 lipca tego roku zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie diametralnie zmienia sposób re-

fundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie. Obecnie obowiązujące limity wartościowe nie były 

rewaloryzowane od 2003 r., a dodatkowo zredukowane zostały o stawkę VAT, gdyż w roku 2004 wprowa-

dzono 7% VAT i w 2011 r. dodano kolejny punkt procentowy, czyli podwyższono stawkę do 8%. 

Podkreślić należy, że znaczna grupa stomików to osoby chorujące na nowotwory, co oznacza znaczne ob-

ciążenie budżetu domowego, a jak pokazują dane, już teraz stomicy rezygnują z kupowania sprzętu za go-

tówkę poza zleceniem refundacyjnym, bo po prostu ich na to nie stać. Uważam, że podział na 4 odrębne zle-

cenia ograniczy swobodny dostęp stomika do wysokiej jakości sprzętu i budowania koszyka według potrzeb 

w zależności od posiadanej stomii. Dodatkowo dokłada to ogromnej pracy zarówno przy wypisaniu zleceń, 

jak i przy ich realizacji. 

Błagam, nie idźcie tą drogą i nie róbcie tego, bo to będzie wstyd w całej Europie i na świecie. 

Władysław Komarnicki 
 


