
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 27. posiedzeniu Senatu 
w dniu 21 lutego 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Za pośrednictwem Oddziału Regionalnego POL-ILKO we Włocławku do mojego biura senatorskiego do-

tarły liczne niepokojące sygnały mówiące o pogarszającej się sytuacji stomików w Polsce. Poszczególne 
oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia zaczęły wprowadzać szereg oszczędności, pogarszając tym samym 
sytuację związaną ze świadczeniami dla stomików. 

Sytuacja pacjentów ze stomią jest specyficzna nie tylko ze względu na oczywisty dyskomfort, ale również 
dlatego, że 80% pacjentów to osoby chorujące na nowotwory. Obciążenia fizyczne, psychiczne i dodatkowo 
finansowe powodują, że kwestia bezpłatnego dostępu do sprzętu stomijnego i wszelkich akcesoriów jest nie-
zwykle istotna. 

Z końcem roku NFZ powiadamia o swoich planach związanych z ograniczeniem dostępu do sprzętów dla 
pacjentów. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po raz kolejny wpro-
wadza ograniczenia w katalogu refundowanego sprzętu. Ponadto mają miejsce coraz większe ograniczenia 
w dostępie do specjalistycznej opieki stomijnej, tj. do poradni stomijnych. Nie ma żadnych podstaw praw-
nych, aby wprowadzać wyżej wymienione zmiany. 

Od kilku lat bezskutecznie środowiska stomijne apelowały o urealnienie limitów na sprzęt stomijny oraz 
podmiotowe traktowanie pacjentów. Odnosi się wrażenie, że kolejne działania, projekty Ministerstwa Zdro-
wia są próbą ograniczenia pewnych standardów, które wypracowano w latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku. Dla porównania podam, że w innych krajach europejskich stomicy mają szereg dodatkowych świadczeń 
na akcesoria do pielęgnacji stomii. 

Ponadto pragnę zwrócić uwagę na specyficzny charakter wyżej wymienionego schorzenia, które wiąże się 
z tym, że te osoby mają wiele problemów związanych z funkcjonowaniem na co dzień. Dodatkowym dys-
komfortem może być to, iż pozostają oni w permanentnej niepewności co do możliwości pobierania przy-
szłych świadczeń. 

Szanowny Panie Ministrze, w związku z tym zwracam się z następującymi pytaniami. 
1. Czy poszczególne odziały NFZ mogą samodzielnie zmieniać katalog refundowanych przedmiotów? 
2. Czy w resorcie trwają prace mające na celu uregulowanie świadczeń w zakresie dostępu do sprzętu 

stomijnego oraz innych świadczeń potrzebnych tej grupie pacjentów? 

Z poważaniem 
Andrzej Person 




