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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Pana Władysława 

Komarnickiego na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 21 lipca 2022 r., uprzejmie proszę o 

przyjęcie poniższych informacji.

Zmiana zaproponowana w projekcie MZ 1371 ma na celu poprawę zaopatrzenia 

pacjentów ze stomią. Obecny system, który w ramach jednego zlecenia lp. 99 pozwala 

pacjentowi na zakup dowolnych wyrobów stomijnych i akcesoriów w ramach limitu 

kwotowego może wydawać się atrakcyjny dla pacjentów i sprzedawców wyrobów 

stomijnych, jednak nie pozwala na ordynację lekarską konkretnego wyrobu dla pacjenta

przez lekarza/pielęgniarkę. Należy podkreślić, że taki system nie obowiązuje w innych 

państwach europejskich. W każdym przypadku po ocenie stanu pacjenta, zostają 

zlecone konkretne wyroby, czy też leczenie. Pacjent nie otrzymuje bonu do realizacji na

określoną kwotę według własnego uznania. Zmiany więc mają na celu przede wszystkim

poprawę efektywności zaopatrzenia pacjenta, a także jego bezpieczeństwo. W dalszej 

kolejności zaproponowane zmiany powinny zwiększyć dostępność wyrobów 

medycznych dla pacjentów ze stomią, którzy nie korzystając ze specjalnych uprawnień,

mają ograniczoną kwotę do dyspozycji (300 zł lub 400 zł lub 480 zł) – ci pacjenci zyskają

na zaproponowanych zmianach, gdyż zaproponowane limity są wyższe sumarycznie od

dotychczasowych nawet do 20%. Kwestia odrębnej sytuacji pacjentów ze stomią bez 

specjalnych uprawnień (75% pacjentów) i ze specjalnymi uprawnieniami (25% 
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pacjentów) jest obecnie mało znana. Pacjenci ze specjalnymi uprawnieniami (głównie 

pacjenci niepełnosprawni), mają prawo na podstawie przepisów Ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych do nielimitowanego dostępu 

do wyrobów medycznych na zlecenie, zgodnie ze swoją kondycją zdrowotną. Pacjentom 

tym lekarz wypisuje wielokrotność limitu przysługującego pacjentom bez uprawnień, 

a pacjenci ci swobodnie dysponują wielokrotnością limitu do zakupu różnych wyrobów 

stomijnych i akcesoriów. Niestety analizy danych NFZ wskazują, że refundacja ze 

środków publicznych jest w znacznym stopniu pochłaniana przez różnego rodzaju 

akcesoria stomijne, jak środki do usuwania przylepców czy spraye ochronne. Te wyroby 

powinny być stosowane jako wspomagające w pielęgnacji stomii, zgodnie 

z międzynarodowymi wytycznymi (np. wytyczne brytyjskie). Obecnie ok. 75% pacjentów 

ze specjalnymi uprawnieniami korzysta z refundacji na kwotę ponad 700 zł miesięcznie, 

średnia refundacja w tej grupie to prawie 800 zł, przy czym są także pacjenci, którzy 

korzystają z refundacji nawet na kwotę kilku tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem 

pacjenci bez uprawnień z przyznanego obecnie limitu są w stanie zakupić zaledwie 

podstawową liczbę worków stomijnych (niestety ceny wyrobów stomijnych są wysokie i 

potrafią się wahać np. od 1 zł do 3 zł/1 szt. chusteczki do usuwania przylepca czy 

ochrony skóry wokół stomii, a brakuje mechanizmów w postaci limitów do ograniczenia 

wzrostu cen wyrobów). Oczekiwanym rezultatem proponowanych zmian ma być także 

poprawa kontroli efektywności wydawania środków publicznych, poprzez wprowadzenie 

limitu na sztuki, co z kolei może wpłynąć na obniżenie cen wyrobów do 

zaproponowanego limitu. 

Trzeba też mieć na uwadze, że pierwotnie wyznaczony krótszy termin konsultacji 

publicznych został wydłużony do 30 dni i upłynął 8 sierpnia br. Niestety uwagi, które 

wpłynęły nadal pozostają przy modelu refundacji ryczałtowej, który uniemożliwia 

lekarzowi/pielęgniarce zlecanie określonego sprzętu i ilości wyrobów, a zmusza do 

wypisywania nierealnego zapotrzebowania.

Obecnie zgłoszone w trakcie konsultacji projektu uwagi podlegają analizie.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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