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Warszawa, 22.08.2022 r. 

Szanowny Pan 
 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Zaniepokojeni odpowiedziami MZ odnośnie złożonej przez liczne grono Posłów interpelacji, 

pozwalamy sobie przedstawić nasz punkt widzenia w tej sprawie licząc na kontynuacje rozpoczętych 

rozmów tej sprawie. 

W celu lepszego naświetlenia tematu, odniesiemy się do obecnie funkcjonującej refundacji sprzętu 

stomijnego: 

Na dzień dzisiejszy obowiązują (niezmieniane od 2003 roku) miesięczne limity refundacyjne 

wartościowe i kształtują się one następująco: 

1. Ileostomia 400 zł 

2. Kolostomia 300 zł 

3. Urostomia 480 zł 

4. Nefrostomia 120 zł 

 

W ramach powyższych limitów, Stomik ma prawo doboru niezbędnego sprzętu do zaopatrzenia 
swojej stomii, według zindywidualizowanej potrzeby dowolnie dobierając koszyk produktów. 
Pomijając absolutnie niewystarczającą kwotę refundacji, jest to system zapewniający Stomikowi 
optymalne zaopatrzenie stomii i racjonalne gospodarowanie przeznaczoną na refundację kwotą. 
Zarówno z doświadczenia pracy w środowisku stomijnym (od ponad 20lat) jak również z badań opinii 
publicznej wynika jednoznacznie, że doboru pierwszego zaopatrzenia dokonuje pielęgniarka stomijna 
podczas wypisu pacjenta po operacji wyłonienia stomii za szpitala – pod warunkiem, że oddział na 
którym wykonany został zabieg posiada taką wykwalifikowaną osobę.  
Niestety na dzień dzisiejszy polski system prawa nie przewiduje specjalizacji Pielęgniarka STOMIJNA. 
W innym wypadku pacjent z wypisanym zleceniem szuka zaopatrzenia na własną rękę i tu przychodzi 
mu z pomocą wykwalifikowany personel sklepów medycznych (realizujących wnioski na 
zaopatrzenie).Dobrze w tym zakresie funkcjonują także grupy wsparcia, na które składają się inni 
stomicy, służący  swoją wiedzą wynikającą z własnych w tym zakresie doświadczeń. 
W ciągu kolejnych 6 miesięcy od operacji stomia zmienia swój kształt i rozmiar; goją się rany, a 
stomik nabywa umiejętności radzenia sobie w nowym sposobie funkcjonowania, w nowej 
rzeczywistości wydalania. 
Jest to bardzo trudny czas, nie tylko ze względu na przebytą, z reguły trudną operację, ale przede 
wszystkim z powodu konieczności pogodzenia się z sytuacją i akceptacji stomii. Bardzo często ta 
akceptacja nie następuje w ogóle, a długo od zabiegu stomik nie zmienia sam sprzętu stomijnego. 
Obecnie na naszym rodzimym rynku jest 9 podmiotów oferujących szeroki wachlarz nowoczesnego 
sprzętu stomijnego, nadal jest wiele produktów dostępnych na rynku EU, które z uwagi na niskie 
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limity finansowania, nie zdecydowały się na oferowanie swoich rozwiązań polskim stomikom. 
Niemniej jednak z całą odpowiedzialnością można stwierdzić że zarówno jakość jak i wachlarz 
dostępnych rozwiązań, daje możliwość dostatecznego zaopatrzenia stomii każdemu Stomikowi. 
 
Należy pamiętać, iż stomia nie zawsze jest idealna – taka książkowa, a rany pooperacyjne nie zawsze 
goją się według oczekiwanych standardów. 
Istnieje cały szereg powikłań okołostomijnych, co stwarza ogromne trudności w prawidłowym 
zaopatrzeniu, a niejednokrotnie funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej. 
Fachowo wyłoniona, prawidłowo pielęgnowana i zdrowa (niepowikłana) stomia daje przeważnie 

możliwość szybkiego i pełnego powrotu pacjenta do normalnego życia. 

Niestety, powikłania są zjawiskiem bardzo częstym, występują u większości pacjentów i mogą 

pojawić się w pierwszych dniach po operacji, lub wiele lat po zabiegu operacyjnym.  

Powikłania stomii jelitowych to wszystkie stany chorobowe, wynikające z nieprawidłowo 
wykonanego zabiegu wytworzenia stomii, bądź jej niewłaściwego zabezpieczenia i pielęgnacji. 
Katalog powikłań okołostomijnych jest długi, ale starając się przybliżyć temat prezentujemy poniższą 
klasyfikację według prof. Krzysztofa Bieleckiego. 
 

Przyczyną wczesnych i późnych powikłań stomii są: 
 

1. zła technika operacyjna wykonywania stomii – 

nieprzestrzeganie zasad dobrej stomii, otyłość, cukrzyca, operacja ze wskazań pilnych i 

nagłych 

2. nie wyznaczenie miejsca na stomię przed operacją 

3. choroby będące wskazaniem do wykonywania stomii 

4. chory nieprzygotowany do stomii pod względem somatycznym i psychicznym 

5. niewłaściwa pooperacyjna pielęgnacja stomii 

6. niewłaściwy sprzęt stomijny 

Czynniki wpływające na częstość powikłań:  

1. wysokość stomii (musi być powyżej 10 mm, jeśli mniej to powikłania wstępują w 35% 
przypadków) 

2. płeć (częściej u mężczyzn) 
3. typ stomii 
4. BMI 
5. wiek chorego 
6. choroba podstawowa  
7. operacja planowa lub w trybie nagłym  

 
Przyczyny powikłań: 
 

1. Ogólnoustrojowe 
 psychosocjalne 
 seksualne 
 metaboliczne (biegunki, zaparcia, konieczność suplementacji) 
2. Miejscowe 

2.1 Chirurgiczne 
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2.1.1 Chirurgiczne wczesne 
• Obrzęk 
• wciągnięcie 
• krwawienie 
• martwica 
• zakażenie rany stomijnej z przetoką jelitową 
2.1.2. Chirurgiczne późne 
• przepuklina 
• wypadanie stomii 
• zwężenie 
• wciągnięcie stomii ( stomia zapadnięta) 
• przetoka 
• niewłaściwe umiejscowienie i jego następstwa 
• przedziurawienie jelita w pobliżu stomii podczas irygacji 

 
2.2 dermatologiczne 

Częstość występowania powikłań okołostomijnych częstość występowania od 21–70% wg. różnych 

autorów J. Shabbir i DC Britton, ColorectalDis. 2010, 12, 958-964. 

Najczęściej do 2 tyg. po wypisie ze szpitala po wykonanym zabiegu wyłonienia stomii. Kolostomia – w 

53% przypadków, ileostomia pętlowa – w 79%, ileostomia końcowa – w 70%. 

Jak wynika z powyższej analizy stomia to skomplikowany temat w związku z czym kwestia 

zaopatrzenia stomii zasługuje na szczegółowa analizę i stworzenie odpowiednich rozwiązań 

umożliwiających zaopatrzenie stomii w sposób spersonalizowany dostosowany do indywidualnych 

potrzeb. 

W ramach udzielonej przez MZ odpowiedzi czytamy:  
 
- „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.” 
 
– prosimy o udzielenie szczegółowej odpowiedzi w jaki sposób MZ na podstawie zapisów w 
projekcie Rozporządzenia uważa, że zaopatrzenie osób z wyłoniona stomia ulegnie poprawie?  
Skoro: 

1. Projekt ogranicza dostępność do wachlarza produktów stomijnych w znaczący sposób? 
2. Odpłatność przewidziana w projekcie zdecydowanie  ogranicza dostępność Stomików do 

sprzętu z uwagi na ich sytuację ekonomiczną, w większości są to osoby przewlekle chore 
onkologicznie.  

3. Przewidziane w projekcie grupy produktowe nie spełniają kryteriów zaopatrzenia różnych 
stomii. 

4. Ceny przywołane w projekcie w praktyce nie występują, a biorąc pod uwagę sytuację 
ekonomiczną w Polsce, Europie i na świecie nie można w żaden sposób wnioskować 
możliwości obniżenia przez producentów cen, jednocześnie mając za priorytet utrzymanie 
jakości zaopatrzenia w standardach obecnie obowiązujących. 
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5. Czy w związku z potencjalnym oczekiwaniem MZ odnośnie zakładanej obniżki cen produktów, 
zostały opracowane wytyczne branżowe pozwalające na bezpieczeństwo stosowania 
refundowanych produktów. 

6. Czy została wykonana analiza, kto na dzień dzisiejszy ordynuje wyroby stomijny i jak 
przebiega faktyczny proces zaopatrzenia , to znaczy kto i w jaki sposób decyduje o doborze 
sprzętu stomijnego?  

7. Na system którego z państw EU powołuje się MZ w udzielonej odpowiedzi i czy jest on 
odzwierciedlony w projekcie Rozporządzenia w całości? 

8. Na bazie których konkretnie produktów MZ ustaliło limit ceny w danej grupie produktowej? 
Czy dokonano analizy realizacji w oparciu o te produkty? Jaki % w realizacji odbioru sprzętu 
stomijnego stanowią obecnie te produkty? 
 

- „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%. 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. Jako podstawę limitu przyjęto ceny wyrobów podstawowych 
w danej kategorii” 
 
– prosimy o udzielenie szczegółowej odpowiedzi w jaki sposób MZ na podstawie zapisów w 
projekcie Rozporządzenia uważa, że zaopatrzenie osób z wyłoniona stomia ulegnie poprawie?  
Skoro: 

1. Projekt Rozporządzenia przewiduje następujące limity: 

 

Kolostomia (obecnie 300 zł bez dopłat) 

• Sprzęt 1 częściowy- refundacja 276,00 zł +prognozowane dopłaty stomika od 88zł do 

751,50 zł 

• Sprzęt dwuczęściowy refundacja 357,00 zł + prognozowane dopłaty stomika od 48 zł 

do 207,98 

 

Ileostomia(obecnie 400 zł bez dopłat) 
• Sprzęt 1 częściowy refundacja 426,25 zł + prognozowane dopłaty stomika od 63,25 zł 

do 589,55 zł 

• Sprzęt dwuczęściowy refundacja 460,00 zł + prognozowane dopłaty stomika od 88 zł 

do 355,78 zł 

 

Urostomia(obecnie 480 zł bez dopłat) 
• Sprzęt 1 częściowy refundacja 473,50 zł + prognozowane dopłaty stomika od 138,50 

zł do 682,30 zł 

• Sprzęt dwuczęściowy refundacja 554,50 zł + prognozowane dopłaty stomika od 77,50 

zł do 148,90 zł 

 

Kwoty dopłat są ściśle zależne nie od kaprysu pacjenta odnośnie doboru sprzętu, ale od aktualnej 
kondycji skóry i stanu zdrowia stomika. Zarówno sama stomia jak i skóra wokół niej ulega 
podrażnieniom, pojawiają się przepukliny, przetoki samoistne, wciągnięcia lub wypadanie stomi.  
Jak wynika z prostych działań matematycznych, niektóre limity są mniejsze od obecnych, a 
uwzględniając założenia projektu, czyli konieczność dopłat stomika, nie tylko przewidzianych  
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rozporządzeniem, ale również koniecznością wyrównania ceny przewidzianej w rozporządzeniu do 
ceny rynkowej, dopłaty znacząco wpłyną na pogorszenie dostępności sprzętu stomijnego. 
 
Dodatkowo podkreślić należy, że eliminacja z refundacji środków ochronnych, znacząco pogorszy 
zaopatrzenie stomii i dodatkowo obciąży budżety domowe stomików, którzy w obecnej sytuacji 
konstruowali swój koszyk produktowy według najbardziej potrzebnych produktów. 
Co więcej,  dopłaty będą dotyczyć wszystkich stomików bez względu na wiek czy posiadanie 
dodatkowych uprawnień 47ZN czy 47ZDN, czyli osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co 
dodatkowo pogorszy ich status społeczny i pogłębi różnice społeczne pomiędzy nimi a osobami 
zdrowymi 
Nie znajduje również uzasadnienia przywołany argument, iż wydawanie na sztuki poprawi kontrolę 
efektywności gospodarowania środkami publicznymi z uwagi na fakt, iż już teraz NFZ po 
wprowadzeniu systemu rozliczeń EZWM, jest w stanie dokładnie określić rodzaj realizowanego 
świadczenia co do sztuki, rodzaju wyrobu medycznego, jak i jego ceny jednostkowej. 
Zdecydowanie nowy system pogorszy dostępność do wyrobów stomijnych i zmniejszy efektywność 
zaopatrzenia indywidualnego. 
 
W odniesieniu do powyższego prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 
 

1. Czy wykonana została analiza obecnie pobieranego rodzaju zaopatrzenia przez stomików? 
2. Czy w związku z wykonaną analizą dopatrzono się nieprawidłowości w pobieranym  przez 

stomików świadczeniu? Jeśli tak to jakiego rodzaju? 
3. Czy dokonano analizy rodzaju wprowadzonych na rynek polski od 2003 roku produktów 

zaopatrzenia stomijengo? 
4. Czy przeprowadzono analizę zmiany cen produktów stomijnych wprowadzonych do systemu 

refundacji od 2003,  wraz z przyporządkowaniem zmiany jakościowej? 
5. Prosimy o wskazanie konkretnych produktów na podstawie których dokonano wyceny 

limitów w danej kategorii. 
6. Na podstawie jakich analiz MZ domniemuje, że w obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie, 

jak również przejściowych braków surowców, dopuszcza się możliwość obniżenia cen 
produktów? 

7. Czy intencją MZ jest wprowadzenie na polski rynek zaopatrzenia stomijnego produktów o 
wątpliwej jakości i przestarzałych technologicznie? 

 
 
-„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.” 
 
Nasze zapytanie odnosi się do bardzo konkretnych zapisów Rozporządzenia i odpowiedzi w tym 
konkretnym przypadku oczekujemy. Warto zauważyć, iż zlecenie na wyroby stomijne nie jest 
absolutnie tym samym co wypisanie recepty na konkretny lek. Niestety to nie lekarz jest w 
jakikolwiek sposób w stanie ocenić ewaluację stomii i skóry wokół niej, a jedynie sam pacjent czy 
dedykowana mu pielęgniarka stomijna, jeśli w ogóle jest możliwość aby się pod jej opieką znalazł. W 
przypadku zleceń wystawianych na rok, stan stomii i skóry wokół niej ulec może zmianie wielokrotnie 
i wymaga konsultacji na bieżącą, bez względu na aktywne lub nie zlecenie na zaopatrzenie. 
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Porównanie sprzętu stomijnego do ordynowanego leku świadczyć może jedynie o kompletnym braku 
zrozumienia specyfiki zaopatrzenia stomijnego. Co więcej żadne zlecenie wystawiane przez lekarza 
na zaopatrzenie w sprzęt medyczny nie doprecyzowuje konkretnie jaki sprzęt ma zostać wydany.  
 
Lekarz określa jedynie uprawnienie pacjenta do zaopatrzenia w ramach określonego świadczenia, 
natomiast typ i rodzaj wydawanego sprzętu dookreślany jest przez wykwalifikowany personel w 
sklepach medycznych, który po zebraniu szczegółowego wywiadu z pacjentem ustala zakres 
zaopatrzenia, dobierając odpowiednie produkty medyczne (Świadczeniodawca). Sytuacja ta dotyczy 
zarówno zaopatrzenia cyklicznego comiesięcznego, jakimi są produkty chłonne, jak i wszystkich 
innych produktów we wszystkich rodzajach świadczeń: w ortopedii, protetyce piersi, perukach, czy 
cewnikach. Lekarz określa kod świadczenia, a sprzęt jest dobierany indywidualnie w zależności od 
potrzeb pacjenta. W projekcie ustawy stomicy maja być tej możliwości pozbawieni, ponieważ 
ustawodawca zakłada ograniczenie wyboru chociażby między sprzętem jedno i dwuczęściowym, 
pozbawiając dodatkowo możliwości korzystania z produktów pielęgnacji stomii.  W obecnym 
systemie pacjent, na jednorazowo realizowanym zleceniu, ma możliwość odbioru sprzętu  zarówno 
jedno jak i dwuczęściowego, dostosowanego do aktualnego stanu zdrowia i aktywności życiowej 
(inne worki są potrzebne do uprawiania sportu czy do pracy, a inne kiedy stomik źle się czuje i 
występują wzmożone dolegliwości ze strony układu pokarmowego chociażby podczas chemioterapii 
czy antybiotykoterapii. Trudno uwierzyć w troskę Ministerstwa Zdrowia o bezpieczeństwo stomika, 
który faktycznie przez brak możliwości doboru odpowiedniego sprzętu jest bezpośrednio narażony na 
powikłania okołostomijne i postępujące wykluczenie społeczne.  
 

Oferowany na chwilę obecną sprzęt medyczny, którego wydawanie jest realizowane w ramach 

Zleceń na Zaopatrzenie Medyczne nie jest nigdzie jednolicie skatalogowany. W przypadku samego 

sprzętu stomijnego, na rynku polskim dostępnych jest 9 różnych marek. Każdy z producentów oferuje 

około 200 – 400 różnych produktów dostosowanych do typu stomii i sfokusowanych na 

rozwiązywanie różnorodnych powikłań okołostomijnych. Jak lekarz, który nie dysponuje 

zestawieniem, na przykład takim jakie jest dostępne dla wyrobów farmaceutycznych –Pharmindex, 

miałby zdecydować jaki zestaw produktów jest dla danego pacjenta właściwie dedykowany. 

-„ Odnosząc się do argumentu o zwiększenie biurokracji, należy zauważyć, że podobny argument 
można zastosować przy każdej ordynacji lekarskiej, podczas której specjalista zleca więcej niż jeden 
lek czy wyrób medyczny, nie prowadzi to jednak to zniesienia uprawnień lekarskich do ordynacji 
konkretnych produktów leczniczych.” 
 

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” 
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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. 

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, koszt wysyłki zaopatrzenia, które było realizowane często na 3 lub 6 

miesięcy i ponosił je zwykle sklep, w przypadku rozłożenia na 6 wysyłek z konieczności zostanie 

przerzucony na pacjenta. Co więcej konieczność realizacji dopłat do sprzętu skomplikuje proces 

dostarczenia przez kuriera i spowoduje dodatkową 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, aby 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 dodatkowe giga ilości danych elektronicznych 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 głównie do ich chłodzenia, wpłynie znacząco na efekt cieplarniany, a to 

niebagatelny kamyczek do ekologicznego ogródka. 

W związku z powyższym prosimy o udzielenie szczegółowej odpowiedzi w jaki sposób MZ na 
podstawie zapisów w projekcie Rozporządzenia uważa, że nie powodują one zwiększenia 
biurokracji w tym konkretnym przypadku oraz: 
 

1. Czy MZ posiada analizę w jaki sposób obecnie ordynowane jest zaopatrzenie stomijny i kto tego 
dokonuje? 

2. Czy MZ przewiduje w związku z proponowaną zmianą formy realizacji zaopatrzenia, dodatkowy 
czas podczas porady lekarskiej na szczegółowy dobór zaopatrzenia oraz czas potrzebny na 
wystawienie 4 a niejednokrotnie 8 zleceń? (Stomicy mogą posiadać więcej niż jedną stomię np. 
Kolostomię i Ileostomię co wymusza wystawienie osobnych 4 zleceń na każdy typ). 
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3. Jak według MZ zmieni się sposób ordynacji zaopatrzenia stomijnego przez lekarzy, którzy obecnie 
wypisują jedno zlecenie na każdy rodzaj stomii a po zmianie będą musieli wypisać minimum 4? 
Czy to bezpośrednio przełożyć się może na lepszą jakość preskrypcji? 
 

-„ Odnosząc się do zaproponowanych dopłat ze strony pacjentów (10% lub 20%) należy zaznaczyć, że 
w obecnym kształcie przepisów, wszyscy pacjenci dorośli korzystający ze zleceń na wyroby  
 
comiesięczne dopłacają zazwyczaj 30% do limitu wyrobów, do tej pory tylko pacjenci stomijni 
korzystali ze zleceń z 0% udziałem własnym w limicie” 
 
Nie jest prawdą, że na chwilę obecną wyłącznie pacjenci stomijni korzystają z refundacji na 
zaopatrzenie wydawane na zlecenie bez współfinansowania. Taka zasada dotyczy również pacjentów 
zaopatrywanych w cewniki jednorazowe w  kodzie świadczenia P.90 wydawanych w ramach schorzeń 
wymagających odsysania górnych dróg oddechowych orazP.91 zaopatrywanych w zestawy infuzyjne 
do osobistych pomp insulinowych stosowanych w leczeniu cukrzycy typu I. 
Dodatkowo w systemie refundacji funkcjonuje szereg produktów w zaopatrzeniu protetycznym czy 
ortopedycznym, które wprawdzie nie są wydawane w ramach zaopatrzenia comiesięcznego a np. raz 
w roku czy raz na 3 lata, tym niemniej nie jest tam wymagana partycypacja pacjenta w świadczeniu. A 
zatem stwierdzenie, że pacjenci stomijni są w tym zakresie w jakikolwiek sposób uprzywilejowani, 
jest krzywdzące.  
Należy również podkreślić, że na zaopatrzenie realizowane raz w roku czy raz na trzy lata stanowi 
znacznie mniejsze obciążenie dla budżetu niż zaopatrzenie realizowane comiesięcznie i potrzebne 
przez 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę.  
 

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. 

 

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. Jakość 

stosowanego sprzętu wpływa również istotnie, na ograniczenie wydobywającego się z worka zapachu 

gromadzącej się tam treści jelitowej. Tańszy, gorszej jakości sprzęt pozbawiony jest nowoczesnych 

rozwiązań w zakresie filtrów węglowych ograniczających fetor odchodów. Oznacza to zamknięcie 

stomika w czterech ścianach domu, a często skazuje go wprost na samotność, bo stanie się rodzinnie 

i towarzysko z oczywistych powodów osoba niepożądaną. W konsekwencji takie osoby zostaną 
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narażone na jeszcze większe cierpienie również psychiczne  i 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 

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 kalkulacji świadczenia, dopłaty obejmą również dzieci i osoby z 

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

Należy zauważyć, iż w większości systemów refundacji sprzętu stomijnego w Europie nie występuje 
współpłacenie pacjenta, zaś  przyznane limity są znacznie wyższe. 
 
Z poważaniem, 

AgnieszkaSiedlarska  

Wiceprezeska Fundacji 

Rodzaje niektórych powikłań stomii: 

 

 

 

stomia prawidłowa 

 

 
  

 

Stomia wypadająca zaopatrzona sprzętem 
jednoczęściowym, gdzie wypadnięte jelito wypełnia prawie 
cały worek stomijny. 
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Matrtwica stomii 

 

 

 

  

Stomia płaska 

 

 

 

 

 

Stomia wklęsła 

 

 

 

 

 

Zwężenie stomii 
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Przepuklina okołostomijna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcja alergiczna 

 

 

 

 

 

Piodermia zgorzelinowa 
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