
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Persona 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Dziękuję za odpowiedź z dnia 2 kwietnia na oświadczenie złożone w dniu 21 lutego 2013 r. na 27. posie-

dzeniu Senatu. Sytuacja osób ze stomią jelitową, przedstawiona przez członków Polskiego Towarzystwa 

Stomijnego, w moim przekonaniu zasługuje na uwagę, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę problemy zasygna-

lizowane przez stomików. 

Po zapoznaniu się z listą świadczeń i sprzętem refundowanym oraz po zaciągnięciu opinii osób borykają-

cych się z tym schorzeniem można dostrzec rozbieżności skutkujące niewystarczającym poziomem opieki. 

Świadczeniobiorcom przysługuje refundacja worków samoprzylepnych jednorazowego użycia w ilości dzie-

więćdziesięciu sztuk na kwartał lub – w równowartości ich kosztów – inny sprzęt stomijny, odpowiednio do 

rodzaju schorzenia. Według przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Stomijnego działających na terenie Wło-

cławka liczba zagwarantowanego bezpłatnego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jest zdecydowanie za 

mała. Z uwagi na higienę, komfort życia oraz specyfikę dolegliwości worki muszą być wymieniane co naj-

mniej raz dziennie, a zdarza się, że częściej. Ponadto refundacja nie uwzględnia dodatkowych pomocy, które 

są niezbędne w utrzymaniu zdrowia, takich jak na przykład specjalistyczne gaziki – z płynem ochraniającym 

czy do zmywania skóry. Ponadto warto nadmienić, iż wymieniony sprzęt jest dostępny na rynku w innych 

cenach niż te, które są uwzględniane przy określaniu kwoty wydatków. W rezultacie chorzy otrzymują, za-

miast dziewięćdziesięciu, około sześćdziesięciu siedmiu worków. Stres i dyskomfort, związane z brakiem 

pełnego dostępu do niezbędnych materiałów umożliwiających funkcjonowanie, pogarszają dodatkowo stan 

zdrowia psychicznego osób, które muszą się borykać z wieloma uciążliwymi okolicznościami. 

Odnosząc się do zawartości wyżej wspomnianej odpowiedzi na oświadczenie o pracach dotyczących no-

wego projektu rozporządzenia regulującego wykaz wyrobów medycznych oraz do opisanych wcześniej oko-

liczności, proszę o udzielenie informacji na temat planowanych zmian i ich zakresu. 

Z poważaniem 

Andrzej Person 




