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Warszawa, 8 sierpnia 2022 

 

Znak: STOM/001/08082022/MZ 

   

  Sz. P. Maciej Miłkowski 

  Podsekretarz Stanu 

      

  Ministerstwo Zdrowia 

  ul. Miodowa 15 

  00-952 Warszawa 

 

Dotyczy:  

konsultacje publiczne w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 8 

lipca 2022 - w zakresie dotyczącym produktów stomijnych (P. 97, P. 98, P. 99, P. 140, P. 141, P. 142) 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Działając w imieniu Fundacji STOMAlife reprezentującej środowisko stomików (dalej jako: „Fundacja”), 

zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wdrożenie przedstawionych poniżej uwag do projektu 

Rozporządzenia, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 

zlecenie (MZ 1371) (dalej jako: „Projekt”).  

Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że pozytywnie odnosimy się do intencji Ministerstwa, mających na 

celu poprawę zaopatrzenia pacjentów z wyłonioną stomią, tym bardziej, że od prawie 20 lat (limity 

ustalone zostały w 2003 roku i niezmiennie obowiązują nadal) Ministerstwo nie wprowadzało żadnych 

zmian w tym zakresie.  

Wskazujemy jednak, że zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania w zakresie finansowania 

wyrobów stomijnych, przyniosą niekorzystne skutki i zdecydowanie pogorszą dostęp do niezbędnego 

zaopatrzenia, dla ponad 65 tys. osób z wyłonioną stomią, a liczba ta z roku na rok rośnie. Na uwagę 

zasługują również osoby z nefrostomią. Zaproponowane w Projekcie Rozporządzenia rozwiązania w  żaden 

sposób nie odzwierciedlają potrzeb osób z wyłonioną stomią w kwestii prawidłowego zaopatrzenia, a 

wdrożone w tym kształcie znacząco pogorszą i tak już trudną sytuację. 

Stomicy poważnie obawiają się pogorszenia dostępu do sprzętu stomijnego, przede wszystkim z powodu 

konieczności uiszczania dopłat do zaopatrzenia stomijnego  oraz ograniczenia wyboru dostępnych w 

ramach refundacji produktów. Obawiają się również zbiurokratyzowania i niepotrzebnego 
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zwielokrotnienia liczby zleceń, których potrzebują, aby otrzymać środki do zaopatrzenia i pielęgnacji 

stomii, nieodzownego do codziennego funkcjonowania. My z kolei prognozujemy, że proponowane 

rozwiązania przysporzą także dodatkowej pracy personelowi medycznemu, oraz świadczeniodawcom 

realizującym zaopatrzenie w sprzęt stomijny, co wprost przełoży się na pogorszenie standardu opieki, jak i 

wzrostu kosztów opieki ambulatoryjnej i szpitalnej z tytułu leczenia powikłań okołostomijnych 

spowodowanych niewłaściwym doborem zaopatrzenia. 

I. Wnioskujemy o dokonanie poniższych zmian w zapisach projektu rozporządzenia w grupie P w 

lp. 99 

- w kolumnie 2 - proponujemy utrzymać dotychczasowy zapis w poniższym brzmieniu i uzupełnić o 
dodatkowe grupy produktów:  
„Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym 
lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: 
zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o 
właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony 
skóry wokół stomii lub neutralizatory zapachu stosowane z workami stomijnymi, produkty zagęszczające 
treść jelitową oraz produkty do docinania sprzętu stomijnego”  
 
- w kolumnie 3 – proponujemy utrzymać dotychczasowy zapis w brzmieniu:  
Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w 
dokumentacji medycznej.  
 
Ponadto uzupełnić zapis o:  

 W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie 
urologii lub urologii dziecięcej lub ginekologii.  

 
- w kolumnie 4 - proponujemy utrzymać dotychczasowy kwotowy system refundacji zaopatrzenia i 
podwyższyć limity dla poszczególnych kategorii:  

i. kolostomia – 450 zł  (kod zaopatrzenia P.099.K) 

ii. ileostomia – 600 zł   (kod zaopatrzenia P.099.I) 

iii. urostomia – 650 zł   (kod zaopatrzenia P.099.U) 

W konsekwencji wnioskujemy również o usunięcie z procedowanego projektu zapisów wskazanych w 

lp. 140, 141 i 142. 

W grupie P w lp. 97 proponujemy wprowadzić poniższe zmiany:  
 
- w kolumnie 4 – zwiększenie limitu finansowania z 6,50 zł za sztukę do 10,50 zł za sztukę.  
 
- w kolumnie 6 – rozszerzyć katalog osób uprawnionych do otrzymywania zaopatrzenia o grupę 
„urostomia”.  
Zaproponowane zmiany pozwolą urealnić koszty dostępnych na rynku produktów oraz pozwolą na 
zaopatrzenie nowej grupy pacjentów. 
 
W grupie P w lp.98 proponujemy wprowadzić poniższą zmianę:  
 
- w kolumnach 2-7 zachować aktualne brzmienie określenia grupy i warunków finansowania produktów.  
Zaproponowane w projekcie warunki zakładają zmniejszenie limitu refundacji dla pacjentów z nefrostomią 
ze 120 zł do 78 zł/mies. przy cenie worka 6,50 zł/szt. Zmiana ta spowodowana zostało korektą brzmienia 
kolumny 2 lp. P.98. W projekcie dotychczasowa grupa P.98, obejmująca zaopatrzenie w worki do zbiórki 
moczu dla pacjentów z nefrostomią, została zastąpiona nową kategorią produktową - paskami 
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mocującymi. Rozwiązanie to jest niekorzystne dla pacjentów i znacznie zmniejsza dostępność do 
produktów. 
 

II. Realne potrzeby osób z wyłonioną stomią. 

Aby ludzie po operacji wyłonienia stomii, mogli w pełni powrócić do życia w społeczeństwie, muszą zostać 

spełnione pewne warunki: 

i. Bezpłatny dostęp do, wysokiej jakości sprzętu stomijnego, zgodnie z indywidualnym 

zapotrzebowaniem wynikającym ze stanu skóry i aktywności życiowej (praca, nauka, uprawiane 

sporty, powikłania okołostomijne). 

ii. Zdefiniowanie sprzętu stomijnego jako: worków stomijnych, płytek, specjalistycznych środków do 

pielęgnacji i prawidłowego zabezpieczenia stomii oraz skóry wokół niej. 

iii. Możliwość doboru rodzaju i ilości sprzętu zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych 

osób, w oparciu o decyzje profesjonalisty, czyli lekarza lub pielęgniarki stomijnej. 

iv. Łatwy i bezpłatny dostęp do specjalistycznych poradni stomijnych, gwarantujących fachową 

opiekę personelu medycznego, posiadającego wiedzę nie tylko w kwestii powikłań 

okołostomijnych , leczenia ran, ale również, a może przede wszystkim wiedzę na temat 

właściwego doboru sprzętu stomijnego.. 

 

III. Postulat środowiska stomijnego odnośnie refundacji sprzętu stomijnego: 

 

1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji, czyli pozostawienie grupy wyrobów stomijnych w kodzie 

zaopatrzenia P.099 – dającego możliwość swobodnego, indywidualnego doboru zaopatrzenia w 

określonej wartości refundacji – konfiguracja koszyka produktów w zależności od rodzaju stomii i 

występujących powikłań, a co za tym idzie rezygnację z rozbicia, jak zaproponowano w 

Rozporządzeniu, wyrobów stomijnych na kilka nowych pozycji. 

Utrzymanie poniższych kodów refundacji wyrobów stomijnych: 

i. P.099.K 

ii. P.099.I 

iii. P.099.U 

 

2. Brak współfinansowania ze strony osoby z wyłonioną stomią. 

 

3. Urealnienie, a co za tym idzie zwiększenie limitów finansowania w zależności od rodzaju posiadanej 

stomii: 

iv. kolostomia – 450 zł  (kod zaopatrzenia P.099.K) 

v. ileostomia – 600 zł   (kod zaopatrzenia P.099.I) 

vi. urostomia – 650 zł   (kod zaopatrzenia P.099.U) 

 

4. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego z uwzględnieniem spersonalizowanej, 

swobodnej możliwości doboru zaopatrzenia. 

 

5. Utrzymanie wykazu osób uprawnionych do wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny jak w obecnie 

funkcjonujących przepisach i rozszerzenie o ginekologa bez specjalizacji. 
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Poniżej przedstawiamy argumenty, przemawiające za wprowadzeniem powyższych zmian do projektu 

Rozporządzenia.  

 

Ad. 1 i 2 Utrzymanie obecnego systemu finansowania w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego bez 

wprowadzania jakiegokolwiek udziału własnego pacjenta w finansowaniu tych produktów. 

Obecnie, finansowanie ze środków publicznych wyrobów medycznych – przysługujących comiesięcznie 

środków do zaopatrzenia i pielęgnacji stomii - opiera się na comiesięcznych limitach kwotowych, różnych 

w zależności od rodzaju stomii, w ramach których uprawnieni mają prawo do zaopatrzenia w worki 

stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w 

równowartości ich kosztu, worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy 

irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, żele, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o 

właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony 

skóry wokół stomii.  

W ramach ustalonych, ryczałtowych wartościowych limitów, świadczeniodawca może dokonać podczas 

realizacji zlecenia, względnie szerokiego doboru pomiędzy różnymi produktami, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami pacjenta (z tym zastrzeżeniem, że te limity są dalece niewystarczające i pacjenci zazwyczaj 

muszą i tak dokupywać potrzebne im worki oraz inne akcesoria ochronne). Do produktów aktualnie 

refundowanych (poza workami/płytkami, czyli sprzętem podstawowym), należą również środki do 

ochrony skóry wokół stomii. Tak szeroki, otwarty katalog sprzętu stomijnego jest niewątpliwie korzystny 

dla świadczeniobiorcy i ma szansę zaspokoić jego indywidualne potrzeby (jeszcze raz z tym zastrzeżeniem, 

że miesięczny limit kwotowy na sprzęt stomijny wymaga zdecydowanej aktualizacji - podwyższenia). 

Ministerstwo Zdrowia wiele lat temu zauważyło potrzeby pacjenta stomijnego w zakresie prawidłowej 

pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii (skóra wokół stomii jest nieustannie narażona na podrażnienia i 

rany spowodowane stałym kontaktem z treścią jelitową lub moczem), stąd obecne brzmienie określenia 

grupy P.99. Na tak szeroki asortyment sprzętu stomijnego wystawiane jest jedno zlecenie, co jest 

wygodnym rozwiązaniem zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza i świadczeniodawcy realizującego 

zaopatrzenie w sprzęt stomijny. 

W uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia wskazano, że zmianę wprowadzono ze względu na 

rekomendacje zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli pt. Dostępność refundowanych wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania z 2019 r. Jednak, w ocenie Fundacji, 

we wskazanym raporcie, NIK nie zakwestionował dotychczasowego systemu finansowania produktów 

stomijnych. Jak wynika z raportu, NIK nie badał rynku stomijnego, a wyłącznie kwestię zaopatrzenia w 

środki chłonne. Zaopatrzenia w środki stomijne nie można zestawiać z żadną inną grupą wyrobów 

medycznych, a z całą pewnością nie można postawić znaku równości pomiędzy zaopatrzeniem stomijnym 

a materiałami chłonnymi, ponieważ ze względu na specyfikę tej grupy zaopatrzenia, niezbędna jest jej 

indywidualna szczegółowa analiza i ewentualne wdrożenie takich zmian, które utrzymają 

zindywidualizowany dobór niezbędnego sprzętu. Na dzień dzisiejszy takie rozwiązanie zapewnia 

obowiązujący obecnie system wartościowego ryczałtu miesięcznego (wymagający bezwzględnej 

rewaloryzacji). Ten sam raport NIK, jak wynika z otrzymanego od NIK delegatura w Olsztynie pisma, 

wskazuje na brak zmiany limitów finansowania ze środków publicznych, pomimo dynamicznego wzrostu 

kosztów zaopatrzania w wyroby medyczne, a tym samym wzrost dopłat przez pacjentów przy 

nierównomiernym dostępie do wyrobów refundowanych. W odniesieniu do osób realizujących 

zaopatrzenie w wyroby stomijne można jasno zrozumieć wzrost ich wydatków na dokupowanie sprzętu 

stomijnego z uwagi na niewystarczający poziom finansowania.   
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Bezdyskusyjnie podkreślić należy, iż kontrola przeprowadzona przez NIK, miała miejsce w 2016, co w 

zrozumiały sposób eliminuje część jej zaleceń w bieżącym okresie. Jednym z takich elementów jest 

wprowadzenie przez NFZ systemu weryfikowania uprawnień do świadczeń, wystawiania zleceń jak 

również raportowania przez świadczeniodawców informacji o wydanym sprzęcie. Oznacza to pełną 

kontrolę nad przebiegiem całego procesu przez NFZ.  

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, obecny system (kwotowy ryczałt miesięczny) umożliwia indywidualne 

zaopatrzenie, co w tym obszarze medycznym jest szczególnie ważne ponieważ: 

i. Jest wiele rodzajów stomii (kolostomia, ileostomia, urostomia, nefrotomia, przetoki ślinowe, 

przetoki samoistne), czyli różny rodzaj wydalanej treści jelitowej zarówno w odniesieniu do 

konsystencji jak i kwasowości. 

ii. Osoby z wyłanianą stomią to osoby w różnym wieku, począwszy od noworodków, a na osobach 

starych kończąc; to osoby o różnym poziomie sprawności fizycznej i umysłowej (starsi – 

nowotwory jelita grubego, młodzi – nieswoiste choroby zapalne jelit np. choroba Leśniowskiego-

Crohna - ileostomia).  W okresie noworodkowym przyczyną wyłonienia stomii, są przede 

wszystkim wady wrodzone, takie jak zarośnięcie odbytu, niedrożność jelita cienkiego lub grubego, 

czy kloaka – są to pacjenci szczególnej troski w większości przypadków z orzeczeniem o 

niepełnosprawności.  

iii. Dzięki postępowi medycyny, pacjenci ze stomią żyją wiele lat, w tym czasie stomia ulega zmianom 

(np. w zależności od przechodzonej terapii, zmiany wagi ciała, zdarzającym się różnym 

powikłaniom takim jak - wciągniecie stomii, stomia płaska, stomia wypadająca, przepuklina, 

podrażnienia, przetoki samoistne) 

iv. Utrata dostępu do nowoczesnych technologii, jak również brak swobodnego doboru zaopatrzenia 

stomijnego dostosowanego do indywidualnych wymagań i potrzeb w danym momencie, oznacza 

powikłania skórne, co wygeneruje dodatkowe koszt opieki zdrowotnej (NFZ) na wizyty i leczenie 

zmian skórnych, którym nie będzie można zapobiegać na bieżąco. 

v. Utrata refundacji na środki ochronne - pielęgnacyjne, z całą pewnością spowoduje powikłania 

skórne. W 2012 borykaliśmy się z ograniczeniem dostępności do refundowanych środków 

ochronnych – pielęgnacyjnych, z której MZ wycofał się po kilku miesiącach gehenny pacjentów. 

vi. Niemożliwe są na ten moment do oszacowanie skutki psychologiczne i społeczne ponownego 

powrotu do izolacji tej grupy osób, w chwili obecnej  aktywnie  uczestniczących w życiu 

społecznym. Pamiętać należy, że z uwagi na choroby jelit jest to grupa osób szczególnie narażona 

na stany depresyjne oraz ich konsekwencje. 

Pamiętajmy, że niewłaściwie dobrany sprzęt stomijny lub jego drastycznie niewystarczająca ilość, mogą 

prowadzić  do niebezpiecznych powikłań, takich jak martwica, przetoki, przepuklina okołostomijna, 

bolesne odparzenia i trudno gojące się rany. W skrajnych przypadkach leczenie powikłań wymaga leczenia 

ambulatoryjnego, a nawet szpitalnego, co generuje dodatkowe koszty dla budżetu, związane nie tylko z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale również wypłatą świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych i 

socjalnych. 

 W obecnym systemie refundacyjnym, udział własny pacjenta w limicie finansowania wynosi 0% (tzn. NFZ 

pokrywa 100 % kosztów do limitu finasowania). W Projekcie zaproponowano, aby w przypadku wyrobów 

stomijnych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych 

wynosiła 10 lub 20%. Zaproponowane dopłaty (procentowe w ramach limitu i dopłaty ponad limit 

finansowania), mogą wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie, co w efekcie stanowić będzie wydatek 

niemożliwy do poniesienia przez pacjenta. Generalnie wprowadzenie dopłat do produktów stomijnych 

jest niezrozumiałe, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że większość stomii (54,98% dane NFZ stan na 2021 

rok), to stomie na jelicie grubym (kolostomia), wyłonione w większości z powodu nowotworu jelita 
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grubego, a nasz system opieki zdrowotnej stara się objąć osoby cierpiące z powodu nowotworów 

szczególną opieką (np. stosowane przez pacjentów leki onkologiczne są dostępne bez dopłat i NFZ w pełni 

refunduje ich zakup). Należy również zauważyć, że powszechnym standardem w krajach europejskich 

jest brak dopłat do produktów stomijnych ze strony pacjenta. 

Jak wynika z raportu z przeprowadzonego w dniach 15 czerwca do 25 lipca 2022 roku badania potrzeb 

stomiczek i stomików w  obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny, 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 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 głównie podstawowy sprzęt. Wpływa to także na ich psychikę i poziom poczucia 

bezpieczeństwa w funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej.  

Reasumując rezygnację z kwotowego ryczałtu miesięcznego oraz wprowadzenie dopłat pacjenta 

oceniamy zdecydowanie negatywnie i dlatego wnosimy, o pozostawienie dotychczasowego systemu 

finansowania, uwzględniając rewaloryzację limitu. 

Ad 3. Urealnienie, a co za tym idzie zwiększenie limitów finansowania w zależności od rodzaju 

posiadanej stomii. 

Fundacja, reprezentując środowisko osób z wyłoniona stomią, wnosi o rewaloryzację limitów na sprzęt 

stomijny, które nie były rewaloryzowane od 2003 roku, a zostały uszczuplone w kolejnych latach poprzez 

nałożenie na wyroby stomijne podatku VAT, w obecnej wysokości 8%, co realnie uszczupliło ilość 

otrzymywanych w ramach limitu produktów. 

Wnosimy o następującą wysokość limitów w zależności od posiadanej stomii: 

i. kolostomia – 450 zł  (kod zaopatrzenia P.099.K) 

ii. ileostomia – 600 zł   (kod zaopatrzenia P.099.I) 

iii. urostomia – 650 zł   (kod zaopatrzenia P.099.U) 

 

Biorąc pod uwagę poziom inflacji na przestrzeni lat 2003-2021, (nie uwzględniając szybującej inflacji roku 

2022 na poziomie 15%, nie podlegającej jeszcze możliwościom analizy)  wartość kwoty refundacji realnie 

wynosi: 

i. kolostomia – nie 300,00 zł, a realnie  196,00 zł 
ii. ileostomia – nie 400,00 zł, a realnie  260,87 zł 

iii. urostomia – nie 480,00 zł, a realnie 313,05 zł 

 
(Źródło https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-

uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/) 

Sprowadzając kwoty refundacji ustalone 2003 roku (tylko w oparciu o wskaźnik inflacji) do bieżącego ( na 

2021 rok) poziomu należy przyjąć podane poniżej wartości: 

i. kolostomia – z 300,00 zł  -na 459,00 zł 
ii. ileostomia – z 400,00 zł – na 612,00 zł 

iii. urostomia – z 480,00 zł – na 734,40 zł 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/
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Przeliczając wartość sugerowanego świadczenia według projektu rozporządzenia, przy założeniu 
refundacji uszczelniaczy również w zaopatrzeniu kolostomii, kwoty te kształtują się następująco: 
 

i. kolostomia – 360,00 – 450,00 zł 
ii. ileostomia – 482,50 – 520,00 zł 

iii. urostomia –  535,00 – 625,00 zł 
 

Średni wzrost cen wyrobów stomijnych po pierwszym kwartale tego roku sięgnął średnio 5% - 6% ( a na 
dzień składania pisma już wiemy, że z uwagi na sytuacje ekonomiczną na świecie, dostępność do 
surowców etc. zapowiedziane są kolejne podwyżki producentów i podmiotów odpowiedzialnych za 
dystrybucję w Polsce), a wprowadzane na przestrzeni lat nowe technologie, zapewniające  
bezpieczeństwo i komfort użytkowania w zaopatrzeniu stomijnym, również spowodowały pewien wzrost 
cen jednostkowych w zależności od zaawansowanej technologii nawet do 20%.  
 
Jak wynika z raportu z przeprowadzonego w dniach 15 czerwca do 25 lipca 2022 roku badania potrzeb 
stomiczek i stomików w  obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny: 
 

i. podwyższenie limitu miałoby zdecydowanie pozytywny lub pozytywny wpływ na życie osób ze 
stomią (95,1%). Głównie oznaczałoby dla nich polepszenie komfortu psychicznego (78,5%), 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej (75,6%) oraz 
uniknięcie powikłań zdrowotnych (69%).  

ii. to z kolei dla 1/3 badanych przełożyłoby się na rzadsze korzystanie z systemu opieki zdrowotnej i 
zmniejszenie jego obciążenia (32%). 

iii. 22,7% badanych biorących udział w głównej części badania nie znajduje żadnych sposobów na 
doposażenie sprzętu stomijnego do potrzebnych ilości. Osoby te nie są w stanie wygospodarować 
w budżetach osobistych rezerw na dokupienie sprzętu. Mimo, że na pozór nie mówimy o dużych 
kwotach. 

iv. 68,1% badanych zmuszona jest dokupywać sprzęt stomijny i akcesoria za swoje pieniądze. Prawie 
połowa z nich (48,7%) wydaje na to od 100 do 200 złotych miesięcznie. Wydatki te idą przede 
wszystkim na sprzęt pomocniczy - specjalistyczny, akcesoria higieniczne i sprzęt podstawowy. 

 
Większość osób biorących udział w badaniu 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.  

 
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.  
 
Pamiętajmy, że omawiamy wyroby absolutnie nieodzowne i stosowane w sposób ciągły – 24h na dobę 
oraz przez 365 dni w roku, aplikowane niezmiennie w tym samym miejscu na ciele, bez których osoba z 
wyłoniona stomią nie może absolutnie się obejść, w wielu wypadkach do końca życia. 
  
Reasumując uważamy, że postulowane przez nas kwoty rewaloryzacji wyceny poszczególnych 
świadczeń, są jak najbardziej uzasadnione i potwierdzone w prostych matematycznych wyliczeniach. 
 
Ad.4 Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego z uwzględnieniem 
spersonalizowanej, swobodnej możliwości doboru zaopatrzenia. 
 
Odnosząc się do rekomendacji wynikającej z raportu NIK-u należy z całą stanowczością podkreślić, iż 

obecnie przyjęty system rozliczeń świadczeniodawców przez NFZ, daje niepodważalne dane co do rodzaju, 
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ilości i ceny poszczególnych wyrobów medycznych, z których osoba z wyłonioną stomią, buduje swój 

koszyk miesięcznego zaopatrzenia.  

W naszej ocenie jednoznacznie oznacza to możliwość weryfikacji realizowanego zaopatrzenia, które 

bezspornie w tak przyjętym sposobie rozliczeń, daje możliwość pełnej indywidualizacji dostosowanej do 

konkretnych potrzeb formy zaopatrzenia stomii. 

Ponad to uważamy, że dotychczasowy limit wartościowy gwarantuje racjonalne gospodarowanie 

budżetem/ pieniędzmi podatników/, przy finansowaniu tego typu świadczeń. Żadna ustawa nie jest w 

stanie określić stosowanego w danym momencie zaopatrzenia. Stomie, które na początku są idealne, 

potrafią się powikłać i odwrotnie. W naszym przekonaniu wyłącznie stomik, przy wsparciu 

profesjonalistów, ma możliwość dobrania odpowiedniego w danym okresie zaopatrzenia.  

Na poparcie naszej tezy, przytoczymy wynik przeprowadzonej w grupie stomijnej ankiety w sprawie 

dobrania do potrzeb sprzętu stomijnego, z której jasno wynika, iż aż 62,21% osób z wyłonioną stomią 

sprzęt stomijny dobiera metodą własnych prób, korzystając z fachowych porad personelu sklepów 

medycznych w ramach realizacji zlecenia na zaopatrzenie, a niejednokrotnie korzystając z porad i 

doświadczenia innych stomików.  W pozostałych 37,79% sprzęt stomijny dobiera pielęgniarka stomijna. 

Nikt z biorących udział w ankiecie nie wskazał lekarza jako osoby decydującej o rodzaju używanego 

sprzętu stomijnego. 

Bezwzględnie pamiętamy, iż tylko prawidłowo zaopatrzona stomia daje gwarancję uniknięcia powikłań 

skórnych, spowodowanych ewentualnym podciekaniem treści jelitowej pod płytkę stomijną, a co za tym 

idzie, uniknięcia ponoszenia kosztów na udzielanie świadczeń z tytułu leczenia tych powikłań zarówno w 

systemie opieki ambulatoryjnej jak często i szpitalnej. 

Potwierdza to jednoznacznie nasze wieloletnie obserwacje, iż limit wartościowy zapewnia możliwość 
racjonalnego dostosowania zaopatrzenia do potrzeb. 
 
Ad.5 Utrzymanie wykazu osób uprawnionych do wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny w obecnie 
funkcjonujących przepisach i rozszerzenie o ginekologa bez specjalizacji. 
 
W projekcie zauważyliśmy znaczne rozbieżności w wykazie osób uprawnionych do wystawienia zlecenia. 

Personel uprawniony różni się w przypadku grupy P.99 (worki) i P. 140 (płytki), natomiast w grupie P.141 i 

142 w ogóle nie został określony.  

Ponadto rozbicie środków do zaopatrzenia i pielęgnacji stomii na odrębne grupy wyrobów medycznych, 

skutkuje dodatkowo modyfikacją uprawnień pielęgniarek do wystawiania zleceń na wyroby medyczne.  

Obecnie, zlecenia na zaopatrzenie w worki stomijne oraz inny sprzęt stomijny wymieniony w pkt 99 

załącznika mogą wystawiać, oprócz lekarzy, również uprawnione pielęgniarki. Takie zlecenia mogą być 

wystawiane na okres do 12 miesięcy, od dnia określonego w dokumentacji medycznej. Tymczasem w 

Projekcie przewidziano, że pielęgniarka zachowa ww. uprawnienie tylko w odniesieniu do worków 

stomijnych (lp. 99), natomiast w odniesieniu do płytek, pielęgniarka będzie mogła wystawiać zlecenia 

tylko na okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej (lp. 140).  

To ograniczenie uprawnień pielęgniarek jest niepotrzebne, a jego skutkiem będzie konieczność 

wystawiania zlecenia na brakujący okres przez lekarza albo przez pielęgniarkę, czyli dalsze 

zbiurokratyzowanie procesu i obciążenie personelu medycznego; zaś z punktu widzenia pacjenta 
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powstanie konieczność zwracania się o kolejne zlecenie, jego potwierdzanie i realizacja w sklepie 

medycznym.  

Proponujemy natomiast dodanie do katalogu osób uprawnionych do wystawienia zlecenia na sprzęt 

stomijny ginekologa. Aktualnie jest jedynie ginekolog onkologiczny, a ze strony pacjentów jak i lekarzy 

wiemy, że potrzebą jest, aby takie uprawnienia miał również ginekolog bez specjalizacji.  

Wiele pacjentek przyjmowanych na oddziałach ginekologicznych ma wyłaniane stomie, a wypisu dokonuje 

ginekolog z oddziału, który ze względu na brak uprawnień wielokrotnie odsyła pacjentki po zlecenie do 

POZ, co utrudnia pacjentkom natychmiastowy (tuż po wyjściu ze szpitala) dostęp po niezbędnego 

zaopatrzenia.  

Proponujemy również, rozszerzenie uprawnień lekarza urologa o możliwość wystawienia zlecenia na 

ileostomię (została pominięta w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu). Uzupełnienie to wyeliminuje 

występujące problemy z wypisaniem zlecenia przez specjalistę urologa. 

Reasumując, zmiany przewidziane w projekcie Rozporządzenia, uznajemy za wysoce niekorzystne 

zarówno dla pacjentów ze stomią wymagających właściwie dobranych produktów stomijnych, jak i z 

punktu widzenia personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarek, wypisujących zlecenia), oraz 

świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w sprzęt stomijny.  

IV. Wnioski odnośnie pozostałych proponowanych w projekcie Rozporządzenia zmian. 

 

i. Ograniczenie wyboru środków do zaopatrzenia i pielęgnacji stomii 

 

Absolutnie niewytłumaczalne jest wyłączenie z możliwości refundacji, wielu obecnie finansowanych ze 

środków publicznych środków do zaopatrzenia i pielęgnacji stomii. Obecnie obowiązujący, względnie 

otwarty, katalog sprzętu stomijnego ma zostać zastąpiony zamkniętą listą konkretnych rodzajów 

wyrobów.  

Wśród grup produktów stomijnych, które zgodnie z Projektem mogą być finansowane ze środków 

publicznych, zabraknie następujących, dotychczas refundowanych produktów: 

- zestawy irygacyjne 

- nocne zbiorniki na mocz 

- pudry  

- żele ochraniająco-gojące 

- inne niż spray/chusteczki produkty do usuwania sprzętu stomijnego 

- produkty gojące i do ochrony skóry wokół stomii. 

Jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego świadczeniobiorca zostaje pozbawiony możliwości zaopatrzenia w 

te produkty w ramach refundacji. Pełnią one ważne funkcje ochronne, zapobiegające powikłaniom, 

pozwalając na mniej bolesną zmianę sprzętu stomijnego i pielęgnację wrażliwych miejsc wokół stomii. 

Brak jest jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla wyłączenia tych produktów z refundacji.  

Całkowicie sprzeczne z uzasadnionymi potrzebami osób z kolostomią, jest pozbawienie ich refundowanej 

pasty stomijnej oraz refundowanych pierścieni oraz półpierścieni uszczelniających do stomii. Osoby z 

kolostomią również miewają płynną treść jelitową i potrzebują takich dodatkowych zabezpieczeń. 

Podobnie ugodzi w pacjentów z ileostomią oraz urostomią, wymaganie potwierdzania, że ich stomia jest 

„trudna”, w przeciwnym razie zostaną oni pozbawieni prawa do uzyskania pasty stomijnej lub pierścieni 

oraz półpierścieni uszczelniających do stomii. Jak pisaliśmy wyżej, normą jest stomia nietypowa, której 

prawidłowe zaopatrzenie będzie wymagać tych akcesoriów. Podkreślamy, że świadczeniobiorcy, którzy nie 
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będą ich stosować, wbrew potrzebom, ryzykują powstaniem problemów skórnych, rozwinięciem się 

infekcji, powikłań, i w rezultacie poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi, wymagającymi leczenia i 

generującymi dodatkowe wydatki ze środków publicznych, których można było uniknąć dzięki 

odpowiedniemu zaopatrzeniu stomii. 

Wypracowany konsensus w sprawie określenia i używania akcesoriów (środków ochronnych / 
pielęgnacyjnych) w zaopatrzeniu stomii przeprowadzone przez Carline Rudoni, eather Dennis – publikacja 
w BNJ,2009 Vol 18, No 18  

a. Akcesoria stomijne określone zostały jako „jakiekolwiek produkty stosowane łącznie z 
podstawowym sprzętem stomijnym jako produkty dodatkowe mające na celu fizyczną lub 
psychologiczną pomoc pacjentowi w wykonaniu rutynowych czynności związanych z aplikacją 
sprzętu stomijnego. 

b. Upewniając się, że pieniądze są wydawane rozsądnie, pielęgniarkom stomijnym nie wolno 
lekceważyć zarówno klinicznych, jak i psychologicznych korzyści płynących z regularnego używania 
produktów ochronnych – pielęgnacyjnych 

c. Pomimo obaw pielęgniarek stomijnych, większość pacjentów wykazuje świadomość kosztów 
związanych ze sprzętem stomijnym i akcesoriami. Pacjenci otrzymują bezpłatne próbki 
dostarczone przez firmy dające im możliwość wypróbowania konkretnych produktów zanim 
zrealizują zlecenie na zaopatrzenie. 

d. Produkt idealny dla jednej osoby może się w ogóle nie sprawdzić u innej osoby. Dlatego konieczna 
jest możliwość dokonywania przez pacjenta optymalnego doboru rozwiązania dającego pewność 
w jego zastosowaniu przy zapatrzeniu stomii. 
 

ii. Zwielokrotnienie zleceń potrzebnych do zaopatrzenia w sprzęt stomijny 

 

Skutkiem rozbicia różnych kategorii sprzętu stomijnego na cztery różne grupy (lp. 99, lp. 140, lp. 141 i lp. 

142), zgodnie ze zmienionym załącznikiem do Projektu rozporządzenia, będzie konieczność wystawiania 

czterech osobnych zleceń. 

Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla takiej zmiany, powodującej w oczywisty sposób wzrost 

biurokracji zarówno w gabinetach lekarskich (lekarze będą obowiązani do wystawiania wielokrotnie 

większej liczby zleceń), jak i na etapie ich realizacji. Już teraz podopieczni naszej Fundacji zgłaszają 

problemy z uzyskaniem prawidłowo wystawionego jednego zlecenia przez lekarza (np. lekarze nie wiedzą, 

jaką liczbę sztuk na zleceniu mają wpisać). W EZWM wprowadzona została jakiś czas temu „podpowiedź” 

liczby sztuk przy stomii, ale niestety szpitale/przychodnie nie dostosowują na bieżąco swoich systemów 

gabinetowych do wymagań EZWM, a z samej przeglądarki EZWM mało kto korzysta.  

Obawiamy się ogromnego problemu z dostosowaniem systemów gabinetowych do licznych nowych 

kodów grup oraz z samym wystawianiem wielu zleceń na sprzęt stomijny dla jednego pacjenta. W 

konsekwencji dostępność do niezbędnego dla stomika zaopatrzenia stanie się niemożliwa. Powyższe 

rozwiązania przełożą się również na ogromne kolejki w sklepach, gdyż czas obsługi jednego pacjenta z 3-4 

zleceniami zostanie znacznie wydłużony. Po zmianach czas, który aktualnie poświęcany jest na obsługę 4 

pacjentów, wykorzystany zostanie tylko dla jednego.  

Obawiamy się, ponadto, że konieczność realizacji czterokrotnie wyższej liczby zleceń wpłynie istotnie na 

wydajność systemu EZWM. Już teraz na początku każdego miesiąca otrzymujemy od podopiecznych 

sygnały o niewydolności systemu EZWM w postaci problemów z pobieraniem i realizacją zleceń, co NFZ 

tłumaczy przeciążeniami systemu ze względu na liczbę procesowanych zleceń, a co bezpośrednio 

przekłada się na czas i dostępność do zaopatrzenia. 
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Dodatkowo, z powodu konieczności założonego w projekcie Rozporządzenia współfinansowania, stomicy 

będą podejmować decyzje o zaopatrywaniu się na 1 miesiąc, co oznacza konieczność częstszego 

odbioru/dostarczenia sprzętu, co przełoży się wprost na zwiększenie kosztów logistycznych związanych z 

odebraniem/otrzymaniem sprzętu – jest to również konieczność zaangażowania w proces logistyczny 

rodziny, czy znajomych z uwagi na to, że nie każda osoba z wyłonioną stomią jest w stanie dokonać tego 

samodzielnie. 

Jeśli jesteśmy już przy organizacji nowego porządku wystawiania zlecenia, to weźmy również pod uwagę 

stosy papieru, na który trzeba ścinać co miesiąc miliony drzew, jak również wyprodukować papier. 

Pomyślmy  o tych niewyobrażalnych ilościach tonerów, które później trafią na wysypiska. Pomyślmy o 

segregatorach, w których taka absurdalna ilość dokumentów będzie przez 5 lat przechowywana. Nawet 

jeżeli wprowadzony zostanie elektroniczny system obsługi zleceń, pozostanie problem degradacji 

środowiska naturalnego, ponieważ takie ogromne ilości danych przesyłane między instytucjami i 

przechowywane przez minimum 5 lat, wymagają postawienia kolejnych setek serwerów. Tyle mówimy o 

efekcie cieplarnianym, a tutaj jednym rozporządzeniem przyczyniamy się degradacji środowiska, bo ilość 

energii zużywana przez serwery i do ich chłodzenia, wpłynie znacząco na efekt cieplarniany, a to 

niebagatelny kamyczek do ekologicznego ogródka. 

iii. Założone dopłaty pacjenta w nowym rozporządzeniu refundacyjnym. 

 

Konieczność współfinansowania refundowanego sprzętu – 10% i 20% (w obecnym systemie nie ma 

dopłat) spowoduje dalszy spadek zamożności tej grupy społecznej.  

Należy podkreślić, iż w takim kształcie refundacji przewidzianej projektem Rozporządzenia, realne dopłaty 

będą znacznie wyższe niż zakładane 10% i 20%, ponieważ konieczne będzie kupowanie sprzętu 

dopasowanego indywidualnie i środków do zaopatrzenia stomii, nieprzewidzianego w ramach refundacji.  

 

Proponowane nowe limity refundacyjne, są oparte na starych produktach, sprzed 20 lat – obecnie mamy 

dostęp do znacznie nowocześniejszego, lepszego sprzętu dla pacjentów z wyłonioną stomią, a co za tym 

idzie, inaczej wycenianego. 

 

Dodatkowe koszty, które będzie zmuszony ponieść stomik, wyniosą kilkaset złotych miesięcznie – poniżej 

tabela obrazuje wycenę zaproponowaną w Rozporządzeniu, w relacji z obecnymi cenami na rynku 

wyrobów stomijnych.  

 

Skutkiem wprowadzenia, zgodnie z treścią Projektu, obligatoryjnych dopłat (10% i 20%), w połączeniu z 

niskimi limitami kwotowymi na poszczególne wyroby, o czym była mowa wyżej, będzie stosowanie przez 

świadczeniobiorców sprzętu najtańszego, z reguły nieodpowiedniego do anatomii stomii. To z kolei narazi 

osoby stosujące niedopasowany, nieszczelny sprzęt stomijny na podciekanie treści jelitowej i związane z 

tym podrażnienia, dolegliwości bólowe i dalsze powikłania. Dodatkowym czynnikiem obciążającym jest tu 

wiek, często mu towarzysząca wielochorobowość i różne problemy zdrowotne, oraz z reguły przebyta 

choroba nowotworowa, w wyniku której doszło do wyłonienia stomii. W konsekwencji takie osoby 

zostaną narażone na jeszcze większe cierpienie, dalsze pogorszenie jakości życia oraz jeszcze większe 

wykluczenie.  

Wycena świadczeń według założeń projektu rozporządzenia: 

 

Jak wynika z obliczeń według projektu rozporządzenia, realne dopłaty stomików do jednomiesięcznego 

odbioru sprzętu (w podstawowym limicie) będą kształtowały się w następujących granicach: 

o kolostomia – od 48,00 zł do 751,00 zł 
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o ileostomia –  od 63,25 zł do 589,55 zł 

o urostomia –  od 77,50 zł do 682,30 zł 

Realne jednak dopłaty z uwagi na wyłączenie z refundacji niektórych z obecnie refundowanych środków 

do pielęgnacji skóry wokół stomii, czy zestawów do irygacji, będą wynosiły jeszcze więcej. 

Z uwagi na przyjęty sposób wyliczenia świadczenia, dopłaty obejmą również dzieci i osoby z dodatkowymi 

kodami uprawnień wynikających z kodów ZN czy  z Ustawy za życiem. 

 
Powyższa Tabela symulacji dopłat według projektu rozporządzenia w oparciu o ceny wyrobów zgłoszonych do refundacji na 

dzień 21 lipca 2022 r 

 

KOLOSTOMIA   sprzęt 1czesciowy

rodzaj sprzetu ilość szt wycena

wartość 

zlecenia NFZ

dopłata 

stomika

cena 

najniższa 

kontraktowa

cena 

najwyższa 

kontraktowa

wartość zlecenia 

po najniższej 

zakontraktowanej 

cenie

wartość zlecenia po 

najwyższej 

zakontraktowanej 

cenie

dopłta pacjenta 

przy najniższej 

cenie kontraktowej

dopłata pacjenta 

przy najwyższej 

cenie kontraktowej

worki 35 8,00 280,00 252,00 28,00 9,40 27,50 329,00 962,50 77,00 710,50

pasta >50g b/z 52,00 58,30 0,00 0,00 0,00 0,00

spray 1 30,00 30,00 24,00 6,00 35,00 65,00 35,00 65,00 11,00 41,00

suma 310,00 276,00 34,00 364,00 1 027,50 88,00 751,50

KOLOSTOMIA  sprzęt 2 czesciowa

rodzaj sprzetu szt wycena

wartość 

zlecenia NFZ

dopłata 

stomika

cena 

najniższa 

kontraktowa

cena 

najwyższa 

kontraktowa

wartość zlecenia 

po najniższej 

zakontraktowanej 

cenie

wartość zlecenia po 

najwyższej 

zakontraktowanej 

cenie

dopłta pacjenta 

przy najniższej 

cenie kontraktowej

dopłata pacjenta 

przy najwyższej 

cenie kontraktowej

worki 2cz 35 6,00 210,00 189,00 21,00 6,00 7,30 210,00 255,50 21,00 66,50

płytka 8 20,00 160,00 144,00 16,00 20,00 30,56 160,00 244,48 16,00 100,48

pasta b/z 52,00 58,30 0,00 0,00 0,00 0,00

spray 1 30,00 30,00 24,00 6,00 35 65 35,00 65,00 11,00 41,00

suma 400,00 357,00 43,00 405,00 564,98 48,00 207,98

ILEOSTOMIA  sprzęt 1-częsśiowy

rodzaj sprzetu szt wycena

wartość 

zlecenia NFZ

dopłata 

stomika

cena 

najniższa 

kontraktowa

cena 

najwyższa 

kontraktowa

wartość zlecenia 

po najniższej 

zakontraktowanej 

cenie

wartość zlecenia po 

najwyższej 

zakontraktowanej 

cenie

dopłta pacjenta 

przy najniższej 

cenie kontraktowej

dopłata pacjenta 

przy najwyższej 

cenie kontraktowej

worki 35 11,50 402,50 362,25 40,25 11,50 25,50 402,50 892,50 40,25 530,25

pasta 1 50,00 50,00 40,00 10,00 52,00 58,30 52,00 58,30 12,00 18,30

spray 1 30,00 30,00 24,00 6,00 35,00 65,00 35,00 65,00 11,00 41,00

suma 482,50 426,25 56,25 63,25 589,55

ILEOSTOMIA  sprzęt  2-cześciowy

rodzaj sprzetu szt wycena

wartość 

zlecenia NFZ

dopłata 

stomika

cena 

najniższa 

kontraktowa

cena 

najwyższa 

kontraktowa

wartość zlecenia 

po najniższej 

zakontraktowanej 

cenie

wartość zlecenia po 

najwyższej 

zakontraktowanej 

cenie

dopłta pacjenta 

przy najniższej 

cenie kontraktowej

dopłata pacjenta 

przy najwyższej 

cenie kontraktowej

worki 2cz 35 8,00 280,00 252,00 28,00 8,60 12,80 301,00 448,00 49,00 196,00

płytka 8 20,00 160,00 144,00 16,00 20,00 30,56 160,00 244,48 16,00 100,48

pasta 1 50,00 50,00 40,00 10,00 52,00 58,30 52,00 58,30 12,00 18,30

spray 1 30,00 30,00 24,00 6,00 35 65 35,00 65,00 11,00 41,00

suma 520,00 460,00 60,00 88,00 355,78

UROSTOMIA  sprzęt 1-częściowy

rodzaj sprzetu szt wycena

wartość 

zlecenia NFZ

dopłata 

stomika

cena 

najniższa 

kontraktowa

cena 

najwyższa 

kontraktowa

wartość zlecenia 

po najniższej 

zakontraktowanej 

cenie

wartość zlecenia po 

najwyższej 

zakontraktowanej 

cenie

dopłta pacjenta 

przy najniższej 

cenie kontraktowej

dopłata pacjenta 

przy najwyższej 

cenie kontraktowej

worki 35 13,00 455,00 409,50 45,50 15,00 29,50 525,00 1 032,50 115,50 623,00

pasta 1 50,00 50,00 40,00 10,00 52,00 58,30 52,00 58,30 12,00 18,30

spray 1 30,00 30,00 24,00 6,00 35,00 65,00 35,00 65,00 11,00 41,00

suma 535,00 473,50 61,50 138,50 682,30

UROSTOMIA  sprzęt 2-cześciowy

rodzaj sprzetu szt wycena

wartość 

zlecenia NFZ

dopłata 

stomika

cena 

najniższa 

kontraktowa

cena 

najwyższa 

kontraktowa

wartość zlecenia 

po najniższej 

zakontraktowanej 

cenie

wartość zlecenia po 

najwyższej 

zakontraktowanej 

cenie

dopłta pacjenta 

przy najniższej 

cenie kontraktowej

dopłata pacjenta 

przy najwyższej 

cenie kontraktowej

worki 2cz 35 11,00 385,00 346,50 38,50 11,00 11,33 385,00 396,55 38,50 50,05

płytka 8 20,00 160,00 144,00 16,00 20,00 29,20 160,00 233,60 16,00 89,60

pasta 1 50,00 50,00 40,00 10,00 52,00 58,30 52,00 58,30 12,00 18,30

spray 1 30,00 30,00 24,00 6,00 35 65 35,00 65,00 11,00 41,00

suma 625,00 554,50 70,50 77,50 148,90
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Przywołując standardy w zaopatrzeniu w wyroby stomijne rekomendowane przez PIPs Forum, Stoma 

prescribing guidelines, ilość sprzętu kształtuje się następująco: 

Rodzaj sprzętu Zalecany czas wymiany Ilość sztuk w miesiącu 

ILEOSTOMIA 

Sprzęt jednoczęściowy worek 
odpuszczalny 

Pomiędzy 1 a 3 dni 10 – 30 

Sprzęt dwuczęściowy worek 
odpuszczalny 

Płytka 2 a 3 na tydzień 8 - 12 

Worek pomiędzy 1 a 3 dni 10 – 30 

 
Rodzaj sprzętu  Zalecany czas wymiany Ilość sztuk w miesiącu 

KOLOSTOMIA* 

Sprzęt jednoczęściowy worek 
zamknięty 

Pomiędzy 1 a 3 razy dziennie 30 – 90 

Sprzęt dwuczęściowy worek 
odpuszczalny 

Płytka 2 a 3 na tydzień 8 - 12 

Pomiędzy 1 a 3 razy dziennie 30 – 90 

 

*w związku z tym, iż kolostomicy różnią się indywidualnie długością pozostawionego jelita grubego, ich 
stomie pracują inaczej, co przekłada się na ilość potrzebnych dziennie worków stomijnych. Może się 
zdarzyć, że w związku z ilością wydalanej treści jelitowej, uzasadnione będzie stosowanie worków 
odpuszczalnych, w innych przypadkach można wykonywać zabieg irygacji. W zależności od wykonanego 
zabiegu, w efekcie którego wytworzona została kolostomia, może pojawić się konieczność zastosowania 
różnej kombinacji zarówno rodzajów sprzętu podstawowego (worki odpuszczalne/worki zamknięte; sprzęt 
jednoczęściowy/ sprzęt dwuczęściowy) jak i środków do pielęgnacji stomii, zmiana potrzeb w 
zaopatrzeniu, z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnień skóry, np. na skutek podciekającej treści 
jelitowej, może następować każdego dnia. 

 
Rodzaj sprzętu  Zalecany czas wymiany Ilość sztuk w miesiącu 

UROSTOMIA 

Sprzęt jednoczęściowy Pomiędzy 1 a 3 dni 10 – 30 

Sprzęt dwuczęściowy worek 
odpuszczalny 

Płytka 2 a 3 na tydzień 8 - 12 

Pomiędzy 1 a 3 dni 10 – 30 

Jednorazowy worek do nocnej 
zbiórki moczu 

Worek zmieniany codziennie 30 

 
Nowe rozporządzenie wyłącza z refundacji worki do nocnej zbiórki moczu obecnie refundowane w ilości 
do 12 szt. miesięcznie w kodzie zaopatrzenia P.97 
 
Należy bezwzględnie pamiętać, że to są wyłącznie rekomendacje, co oznacza konieczność dostosowania 
ilości sprzętu do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

 

 

V. Wnioski końcowe 

 

Stanowisko Fundacji reprezentującej głos środowiska stomijnego, jest jednoznaczne i sprowadza się do 
konieczności wprowadzenia zmian w systemie refundacji sprzętu stomijnego. Jednocześnie jak możecie 
Państwo wywnioskować z niniejszego pisma, proces ten jest bardzo złożony, ma bezpośrednie przełożenie 
na wiele aspektów społeczno-ekonomicznych, bezpośrednio wpływając na budżet Państwa nie tylko w 
zakresie refundacji NFZ. Oznacza to, że zanim wdrożone zostaną zmiany systemowe w zakresie refundacji 
wyrobów stomijnych, powinny one zostać poprzedzone szeregiem analiz, symulacji oraz konsultacji 
zarówno ze środowiskiem fachowców – medyków, jak również organizacji reprezentującej głos pacjenta – 
świadczeniobiorcy. Istotnym elementem będzie również konsultacja z NFZ jako płatnikiem oraz biznesem 
wyrobów medycznych -świadczeniodawcą. 



Fundacja Stomalife KRS 0000554748 infolinia 800 633 463 
ul. Tytusa Chałubińskiego 8 NIP 7010480577 biuro@stomalife.pl 
00-613 Warszawa   

Należy pamiętać, że poziom refundacji jest wprost uzależniony od liczby stomików pobierających w danym 
roku świadczenia z tytułu zaopatrzenia w sprzęt stomijny. Liczba ta wynika natomiast z poziomu 
diagnostyki i ilości wykonywanych operacji wyłonienia stomii, operacji przywrócenia ciągłości przewodu 
pokarmowego, długości życia stomików po wykonanym zabiegu jak i liczby zgonów. 
W związku z ogromnym postępem medycyny na przestrzeni ostatnich lat, zdecydowanie zauważyć można 
wydłużenie przeżywalności pacjenta z wyłonioną stomią. 
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, należy liczyć się z rosnącą kwota wydatków na refundacje sprzetu 
stomijnego. 
Jednocześnie jesteśmy przekonani, że przyjęty system miesięcznego ryczałtu wartościowego i możliwość 
doboru przez stomika zindywidualizowanego zaopatrzenia w ramach limitu refundacji, daje gwarancję 
prawidłowo wydanych środków, jak również w pewien sposób daje możliwość zaplanowania budżetu na 
ten rodzaj refundacji.  Jedyną zmienną w tym budżecie jest ilość aktywnie pobierających świadczenie 
stomików. 
Oczywiście kontrowersje budzi sposób i możliwość pobierania zwiększonych świadczeń przez osoby z 
kodem dodatkowych uprawnień czyli 47ZN i 47ZDN. Niemniej jednak, jak słusznie zauważył pan Minister 
Miłkowski w swojej wypowiedzi w sejmie z dnia 21 lipca br., nie można karać większości kosztem 
mniejszości, na dodatek mniejszości na sposób zaopatrzenia której, większość nie miała żadnego wpływu. 
Istotne jest również w tym momencie zwrócenie uwagi na fakt, jak bardzo zwykłe limity na zaopatrzenie w 
sprzęt stomijny są niedoszacowane, skoro niewiele ponad 20% stomików korzystających z przywileju 
dodatkowych uprawnień generuje niewiele ponad 40% kosztu całkowitych nakładów na refundację 
sprzętu stomijnego. 
 
Jako Fundacja od lat śledzimy zaopatrzenie na rynku stomijnym i dostrzegamy pewne nieprawidłowości w 
tym zakresie, są one jednak według naszych szacowań sporadyczne, a co więcej bez problemu do 
skontrolowania przez NFZ na etapie weryfikacji zwracanych świadczeniodawcy środków. Takie możliwości 
daje niewątpliwie wdrożony już po kontroli NIK, system rozliczeń EZWM.   
 
Oznacza to w przypadku wątpliwości, możliwość bezpośredniej kontroli i zażądania wyjaśnień, ważne jest 
aby dodać, że takimi możliwościami dysponuje wyłącznie płatnik, czyli NFZ. 
  
W tym miejscu, chcemy nawiązać również do kwestionowanej przez wielu lekarzy ilości wypisywanych 
worków stomijnych na zleceniu dla pacjenta z kodem dodatkowych uprawnień. Nasze doświadczenie w 
tym zakresie mówi, że kontrowersje w większości przypadków wynikają z braku zrozumienia obliczania 
zwiększonego limitu dla osób z dodatkowymi uprawnieniami. 
  
Przykładowe zlecenie dla kolostomii (p.099.K) 
Liczba sztuk na zleceniu x 3,3333 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji 
Np. 180 x 3,3333 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 599,99 zł 
Oznacza to że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN, otrzyma podwójny limit refundacyjny na 
zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt stomijny. 
  
Jak widzimy na powyższym przykładzie, wpisana ilość sztuk na zleceniu nie ma nic wspólnego z ilością 
wydawanego w ramach refundacji sprzętu, a stanowi jedynie podstawę do wyliczenia kwoty, w ramach 
której stomik pobierze zaopatrzenie. W tym przypadku będzie to podwojony podstawowy limit kwotowy, 
uzasadniony stanem zdrowia świadczeniodawcy i co za tym idzie, koniecznością używania przez pacjenta 
większej ilości podstawowego sprzętu stomijnego (płytki i worki)  i akcesoriów do pielęgnacji stomii 
(spraye typu druga skóra, uszczelniacze, półpierścienie itp) . 
 

Reasumując wnosimy o odstąpienie od wprowadzania zaproponowanych w projekcie Rozporządzenia 
zmian w systemie refundacji sprzętu stomijnego. Jesteśmy przekonani, że przyniosą one znacznie więcej 
szkody, niż pożytku, będąc w konsekwencji, zarówno dla środowiska stomijnego jak i dla budżetu Państwa 
obciążeniem finansowym nie dając w zamian jakichkolwiek zysków 
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Rozwiązaniem znacznie bardziej pożądanym byłoby podwyższenie miesięcznych limitów na sprzęt 
stomijny, bez zmian w sposobie dystrybucji refundowanych kwot. A zatem oczekiwana zmiana dotyczy 
uaktualnienia wysokości limitów refundacji w ramach poszczególnych rodzajów stomii. 

Z pewnością rozwiązania prawne w obszarze refundacji sprzętu stomijnego powinny pójść w kierunku 
zapewnienia świadczeniobiorcom możliwości uzyskania, w ramach refundacji, worków stomijnych i 
wszelkiego innego sprzętu stomijnego (bez ograniczania jego asortymentu).  

Rozwiązaniem znacznie bardziej pożądanym byłoby podwyższenie miesięcznych limitów na sprzęt 

stomijny. Z pewnością rozwiązania prawne w obszarze refundacji sprzętu stomijnego powinny pójść w 

kierunku zapewnienia świadczeniobiorcom możliwości uzyskania, w ramach refundacji, worków 

stomijnych i wszelkiego innego sprzętu stomijnego (bez ograniczania jego asortymentu).  

Wszelkie ograniczenia, które wprowadza Projekt, zarówno:  

1) asortymentowe (ograniczenie kategorii dostępnych produktów),  

2) ilościowe  

3) wprowadzenie limitów na pojedyncze sztuki poszczególnych wyrobów na poziomie znacznie 

poniżej ich cen rynkowych, co zmusi do dopłacania do potrzebnego sprzętu albo zadowolenia się 

wersją podstawową, niekoniecznie odpowiadającą potrzebom pacjenta,  

4) pozbawienie osób z konkretnym rodzajem stomii przysługujących im obecnie uprawnień do 

uzyskania konkretnych rodzajów wyrobów,  

5) wprowadzenie obowiązkowego udziału świadczeniobiorcy w cenie produktu stomijnego, 

6) utworzenie grup produktowych nieadekwatnych do potrzebnego realnie zaopatrzenia 

pogorszą i tak niewystarczający dostęp świadczeniobiorcy do sprzętu stomijnego. Jest to – biorąc pod 

uwagę jego absolutną nieodzowność – bardzo niekorzystne dla pacjenta, oraz jest to sprzeczne z 

konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych, zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom w 

podeszłym wieku, którymi przeważnie są osoby ze stomią. 

Zaproponowane przez rozporządzenie zmiany w sposobie finansowania zaopatrzenia w sprzęt stomijny, 

stoją również w sprzeczności z zaleceniem raportu NIK, odnoszącym się wprost do dostępności do 

refundowanego zapatrzenia w wyroby medyczne. 

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszych uwag i uwzględnienie ich w rozporządzeniu.  
 
Jednocześnie deklarujemy pełną gotowość współpracy w przypadku potrzeby bardziej szczegółowych 
wyjaśnień, czy dalszych prac nad rozporządzeniem w kwestii zaopatrzenia w sprzęt stomijny. 
 
Pozostając do dyspozycji z  wyrazami szacunku, 

Dorota Minta 
Prezeska Fundacji STOMAlife 
 
 
Agnieszka Siedlarska 
Wiceprezeska Fundacji STOMAlife 
 

Załączniki: 

 1. Raport Badanie potrzeb stomiczek i stomików w obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny. 
 2. Petycja wraz z ilością złożonych pod nią podpisów na dzień 8 sierpnia 2022 w formie 

elektronicznej 13.153 oraz karty złożonych podpisów w ilości 38 ze złożonymi podpisami w ilości 
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797.  Razem złożono 14.003 podpisów. Należy mieć na uwadze, że liczba złożonych podpisów pod 
petycją stale rośnie. 

 3. List otwarty do Prezydenta RP sygnowany przez Koalicję Pacjentów z Nieswoistymi Zapaleniami 
Jelit 

 4. Stanowisko PTPS 
 5. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego 

dla województwa warmińsko- mazurskiego 
 6. Opinia dr hab. Med. Wojciecha Szczęsnego, prof. UMK 
 7. Stanowisko Prof. dr. hab. n. med. Tomasza Banasiewicza Szpital Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu 
 8. Pismo Posła Czesława Hoc 
 9. Stanowisko Rady Organizacji Pacjenckich przy Rzeczniku Praw Pacjenta 
 10. Stanowisko Prof. dr. hab. n. med.. Krzysztofa Bieleckiego 
 11. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich 
 12. Komentarze osób podpisujących petycję online 


