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Warszawa, 04.08.2022 r. 

Informacja prasowa 

 

Badanie potrzeb stomiczek i stomików w  obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny. 

Raport z ogólnopolskiego badania przygotowanego na zlecenie 

Fundacji STOMALife i Stowarzyszenia POL-ILKO 

 

Środowiska stomijne zgłaszają liczne zastrzeżenia do projektu Rozporządzenia 

opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącego refundacji sprzętu 

stomijnego. Fundacja STOMAlife wraz z Polskim Towarzystwem Stomijnym POL-

ILKO przeprowadziła badanie dotyczące potrzeb i oczekiwań pacjentów w tym 

obszarze. Opublikowany z badania raport wyraźnie pokazuje, jak ważne i potrzebne są 

zmiany w zakresie limitów refundacji sprzętu. Jednak nie w takim zakresie, który został 

zaproponowany w projekcie Ministerstwa Zdrowia.  

 

W badaniu wzięło udział 2128 osób, w tym aż 1726 osób, które nie mają prawa do 

zwiększonego limitu na sprzęt medyczny. Było to badanie ilościowe  realizowane w formie 

ankietowej. Dane zostały zebrane w dniach od 15 czerwca do 25 lipca 2022 roku. 

 

Celem przeprowadzonego badania było poznanie potrzeb i oczekiwań stomiczek i stomików 

w obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny, przede wszystkim tych pacjentów, którzy nie 

posiadają dodatkowych uprawnień pozwalających na zwiększenie refundacyjnego limitu 

miesięcznego. W ankiecie pytano nie tylko o sprzęt stomijny, ale także o sytuację i aktywność 

zawodową, problemy społeczne i finansowe.  

 

Istotnym elementem przeprowadzonego badania był związek wysokości limitu refundacji na 

sprzęt stomijny z aktualnymi  potrzebami stomiczek i stomików.  

 

Większość badanych to osoby w wieku produkcyjnym. Z raportu wynika, że 55,3% osób 

biorących udział w ankiecie czuje się wykluczona z normalnego funkcjonowania w 

społeczeństwie z powodu wyłonienia stomii. Opublikowane badania pokazują też, że aż 

58,9% stomiczek i stomików wyraża swoje obawy związane z brakiem wystarczających 

środków finansowych na zakup dodatkowego sprzętu.  

 

73,2% badanych osób z powodu wyłonienia stomii musiała albo zaprzestać aktywności 

zawodowej, albo ją zmniejszyć. Dlatego też należy pamiętać, że ograniczyło to wysokość 

budżetu domowego tych osób, a co za tym idzie w naturalny sposób podniosło znaczenie 

wysokości limitu na refundację sprzętu. Już teraz aż 88,1% zgłosiło, że obecna wysokość 

limitu refundacyjnego sprzętu nie pozwala na wystarczające i prawidłowe zaopatrzenie 

stomii. Często kwota jest zbyt niska, aby pacjenci mogli zakupić cały potrzebny w skali  
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miesiąca sprzęt. Zwracają oni uwagę na to, że potrzebują dużej ilości środków do ochrony i 

pielęgnacji skóry wokół stomii oraz akcesoriów specjalistycznych, a na to często brakuje im 

środków finansowych, dlatego w ramach limitu wybierają podstawowy, najtańszy sprzęt. 

Wpływa to także na ich psychikę i poziom poczucia bezpieczeństwa w funkcjonowaniu w 

przestrzeni publicznej.  

 

W ankiecie Pacjenci pisali również, że brakuje poradni stomijnych, a także jest słaba 

dostępność, zwłaszcza w małych miejscowościach, do specjalistów od stomii - lekarzy i 

pielęgniarek oraz do psychologów.  

 

Środowisko stomiczek i stomików ma bardzo proste oczekiwania. Pacjenci chcieliby godnie 

funkcjonować w społeczeństwie, co może zapewnić im odpowiedni limit na refundację 

sprzętu, który jak podkreślają - od lat pozostaje, w takiej samej, niewystarczającej  

wysokości.  

 

Pełny raport można znaleźć: www.stomalife.pl 

 

Więcej informacji udziela:  
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