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Celem badania było poznanie potrzeb i oczekiwań stomiczek 
oraz stomików w obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny. 
Przede wszystkim tej części społeczności stomijnej, która nie 
posiada dodatkowych uprawnień 47ZN, 47ZND np. orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności dających lekarzowi lub 
pielęgniarce wystawiającym zlecenie na zaopatrzenie, możliwość 
zwiększenia miesięcznego limitu refundacyjnego na sprzęt 
stomijny. 

Autorzy badania starali się poznać i zrozumieć możliwie 
najszerszy kontekst. Pytania nie odnosiły się tylko i wyłącznie do 
sprzętu, ale dotykały tematyki sytuacji i aktywności zawodowej 
osób badanych, problemów i wyzwań (w tym wykluczenia 
społecznego), a także konsekwencji finansowych związanych  
z wyłonieniem i posiadaniem stomii. Istotnym elementem 
badania była relacja wysokości limitu refundacji na sprzęt 
stomijny do aktualnych potrzeb stomiczek i stomików.  
Szczegółowy opis obszarów badawczych, grupy badawczej oraz 
metody badawczej znajdują się w dalszej części niniejszego 
Raportu. 
 

• fundamentalne potrzeby społeczności stomijnej  
w odniesieniu do zaopatrzenia w sprzęt stomijny związane są  
z niewystarczającym limitem na refundację sprzętu. Postawa 
grupy badawczej w tym zakresie jest jednoznaczna, wyraźna  
i stała z perspektywy całości badania i wszystkich odpowiedzi 

• zdecydowana większość osób (bo aż 77,8,8%) nie posiada 
dodatkowych uprawnień dających możliwości zwiększenia 
limitu refundacyjnego na sprzęt stomijny 

• społeczność stomików nie jest wbrew pozorom 
zdominowana przez osoby starsze. Jednostkowo stanowią one 
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najliczniejszą grupę 44,3%, ale całościowo większość to osoby  
w wieku produkcyjnym (18 - 62 lata) stanowiące w sumie 
51,2% wszystkich badanych osób 

• wśród ilości i rodzajów stomii dominują: jedna stomia (89,5%), 
najczęściej jest to kolostomia (58%) i jest ona najczęściej 
wyłoniona na stałe (77%) 

• przed wyłonieniem stomii 62% badanych była aktywna 
zawodowo. Niestety aż u 73,2% badanych wyłonienie stomii 
spowodowało, że musieli oni albo zaprzestać aktywności 
zawodowej albo ją zmniejszyć. To siłą rzeczy ogranicza 
wysokość budżetu domowego tych osób, a co za tym idzie  
w naturalny sposób podnosi istotność wysokości limitu na 
refundacje sprzętu 

• większość osób (55,3%) czuje się z powodu wyłonienia stomii 
wykluczona w takiej czy innej formie z normalnego 
funkcjonowania w społeczeństwie  

• wśród głównych problemów osoby wymieniają: obawy przed 
nieszczelnością sprzętu (72,7%), obawy przed przykrym 
zapachem (61,3%) oraz dodatkowe obciążenia finansowe 
związane z koniecznością dokupowania sprzętu (58,9%) 

• osoby używają najczęściej jednoczęściowego sprzętu (60,4%), 
z otwartymi workami (75,5%) i wypukłej płytki typy convex 
(55,2%) 

• w ciągu ostatniego roku nieco ponad 1/3 badanych (35,4%) 
musiała zrezygnować z dotychczasowego sprzętu i zamienić 
go na inny. Głównym deklarowanym powodem jest brak 
wystarczających środków finansowych na zakup sprzętu, 
który osoby do tej pory użytkowały (43,9%) 

• jest istotna różnica między tym, jak często osoby odczuwają 
potrzebę wymiany sprzętu stomijnego na świeży i nowy,  
a jak często to robią. Powód takiego stanu rzeczy jest jeden - 
dla 95,6% osób limit refundacji sprzętu stomijnego jest zbyt 
niski co sprawia, że wymieniają osoby sprzęt na czysty 
rzadziej niż by chciały lub powinny 

• w ramach obowiązującego limitu większość osób odbiera 
sprzęt podstawowy (worki i płytki) (97,7%) oraz specjalistyczne 
środki pomocnicze (57,5%)  
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• obecna wysokość limitu refundacji sprzętu nie pozwala 
osobom na wystarczające i prawidłowe zaopatrzenie stomii 
(88,1%). Problem ten dotyka przede wszystkim osoby ze świeżo 
wyłonioną stomią. Zbyt małą wysokość limitu do potrzeb  
w tej grupie potwierdza 93% ankietowanych. Dzieje się tak 
przede wszystkim dlatego, że kwota jest zbyt niska by osoby 
mogły zakupić cały potrzebny w skali miesiąca sprzęt (84,4%) 
oraz z powodu pojawiania się powikłań i problemów takich 
jako, np. podciekanie, czy przepuklina 

•  (50,5%). Osoby ze stomią zwracają uwagę na to, że poza 
sprzętem podstawowym i akcesoriami specjalistycznymi 
potrzebują dużej ilości środków do pielęgnacji skóry wokół 
stomii 

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

• 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 

• 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 

• w odniesieniu do tego, jakich zmian w zakresie wsparcia  
w opiece nad pacjentami ze stomią i refundacji sprzętu 
stomijnego potrzebowałyby osoby, dominuje bardzo wyraźnie 
jedna odpowiedź - zwiększenie limitu na refundację sprzętu 
(62,7%) 
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Badanie potrzeb stomiczek i stomików było badaniem 
ilościowym realizowanym w formie ankietowej.  

Dane zbierane były w dniach od 15 czerwca do 25 lipca 2022 r. 

Uczestnicy badania mogli wziąć w nim udział na 3 sposoby: 
A. wypełniając ankietę on-line - CAWI (ang. Computer-Assisted 

Web Interview) dostępną pod linkiem umieszczonym na 
stronach internetowych i w kanałach Social Media Fundacji 
STOMALife i Stowarzyszenia POL-ILKO 

B. wypełniając drukowaną wersję kwestionariusza ankiety, który 
dostępny był w nielicznych sklepach medycznych 
zlokalizowanych w całym kraju oraz w oddziałach 
Stowarzyszenia POL-ILKO. Kwestionariusz ankiety dostępny 
był także dla uczestników spotkań „Bratnie Dusze przy kawie” 
organizowanych przez Fundację STOMALife 

C. biorąc udział w dobrowolnym wywiadzie 
kwestionariuszowym - dzwoniąc na infolinię Fundacji 
STOMALife i odpowiadając na pytania ankieterów   

Ankieta była anonimowa i skierowana do osób z wyłonioną 
stomią (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału  
w badaniu przez stomiczkę lub stomika, dane do ankiety mógł 
podać opiekunka / opiekun osoby z wyłonioną stomią -  
np. w przypadku dziecka). 

Wszystkie pytania zamknięte w ankiecie były obligatoryjne. 
Pytania otwarte były pytaniami opcjonalnymi - uczestnik badanie 
nie musiał na nie odpowiedzieć, żeby jego ankieta została 
zaliczona na potrzeby badania.  
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Kwestionariusz ankiety zawierał następujące obszary badawcze 

OBSZAR BADAWCZY ZAKRES KONTEKST PYTAŃ

Podstawowa część badania

Sytuacja 
Życiowa 

a. Demografia Wiek

b. Posiadana stomia Ilość posiadanych stomii, rodzaj stomii i jej 
umiejscowienie, czas posiadania stomii, typ 
stomii (czasowy / trwały), 

c. Uprawnienia Posiadanie dodatkowych uprawnień typu 
47ZN oraz 47ZND, czas na jaki wydane 
zostało orzeczenie uprawniające do 
uzyskania dodatkowego limitu 
refundacyjnego, sposób ustalenia wysokości, 
przysługującego zaopatrzenia w ramach 
limitu refundacyjnego 
 

Na tym etapie badanie kończyło się dla osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności oraz korzystają z prawa do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny (47ZN lub 47ZND)

Główna część badania

Życie 
zawodowe

a. Aktywność 
zawodowa

Aktywność zawodowa przed i po 
wyłonieniu stomii, przyczyny zmian w 
obszarze aktywności zawodowej,  

Codzienność a. Problemy  
i wyzwania

Problemy związane z posiadaną stomią, 
zakres zjawiska wykluczenia społecznego,  

Sprzęt stomijny a. Podstawowy sprzęt  
i akcesoria do 
zaopatrzenia stomii

Najczęściej używany podstawowy sprzęty 
stomijny, najczęściej używane worki, 
ewentualne powody używania worków 
otwartych, rodzaj używanej płytki 

b. Zmiana sprzętu 
stomijnego 

Przyczyny zmiany rodzaju dotychczas 
używanego sprzętu, częstotliwość wymiany 
sprzętu stomijnego, ewentualne przyczyny 
rzadszej niż oczekiwanej częstotliwości 
wymiany sprzętu na świeży 
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Limit refundacji a. Obecny limit 
refundacji

Ocena wysokości limitu refundacyjnego, 
ewentualne przyczyny niewystarczania 
obecnego limitu, sprzęt i akcesoria 
odbierane w ramach obowiązującego 
limitu,   

b. Zakup sprzętu na 
własny koszty

Rodzaj sprzętu kupowanego na koszt 
własny, wysokość miesięcznych wydatków,  

c. Podniesienie limitu 
refundacji 

Potencjalny wpływ i efekty podniesienia 
limitu refundacji na codzienne życie,  

Wsparcie w 
opiece nad 
pacjentem 

a. Oczekiwane zmiany 
w zakresie wsparcia

Oczekiwania odnośnie zmian w zakresie 
wsparcia w opiece nad pacjentami ze 
stomią i refundacji sprzętu stomijnego 

OBSZAR BADAWCZY ZAKRES KONTEKST PYTAŃ
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W całym badaniu wzięło udział 2218 osób. Z czego w głównej 
części badania, do której dostęp miały osoby, które nie 
posiadają orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 
oraz nie korzystają z prawa do zwiększonego limitu na sprzęt 
stomijny (47ZN lub 47ZND), wzięło udział 1726 osób.  

W niektórych częściach raportu prezentowane są komentarze 
osób biorących udział w badaniu odnośnie wybranych pytań  
czy aspektów badania. Zapisane są one w raporcie w formie 
cytatów pisanych w cudzysłowach.  

Jednym ze stereotypowych wyobrażeń na temat społeczności 
stomijnej jest to, że jest ona zdominowana przez osoby starsze.  
Faktycznie osoby w wieku powyżej 63 lat (grupa konsumencka 
określana mianem „Baby Boomers”) jest najliczniejszą grupą 
wiekową biorącą udział w badaniu (44,3% wszystkich badanych 
osób). Ale nie stanowi ona bezwzględnej większość. Większość 
stanowią osoby w sile wieku produkcyjnego. Na drugim miejscu 
bowiem plasuje się grupa osób w wieku 43 - 62 lata (grupa 
konsumencka określana mianem „Pokolenia X”) reprezentująca 
31,5% wszystkich badanych osób. Trzecie miejsce, to osoby  
w wieku 28 - 42 lata (grupa konsumencka określana mianem 
„Millennials’ów”) - 16% wszystkich badanych osób. Na miejscu 
czwartym znalazły się osoby w wieku 18 - 27 lat (grupa 
konsumencka określana mianem „Gen Z”) - 3,8% wszystkich 
badanych osób. Łącznie te 3 grupy reprezentują ponad połowę 
wszystkich badanych osób - 51,2%. Najmniej liczna grupa 
nastolatków i młodszych dzieci z wyłonioną stomią, stanowi 
ostatnie 4,5% wszystkich osób biorących udział w badaniu.  
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Wykres 1: Wiek  

 

Zdecydowana większość osób, bo aż 89,3% posiada jedną 
wyłonioną stomię. Dwie stomie posiada 9,3% ankietowanych. 
Więcej stomii posiada jedynie 1,1% badanych osób 
 

Wykres 2: Ilość posiadanych stomii  

Wśród rodzajów stomii posiadanych przez osoby przeważa 
Kolostomia - na jelicie grubym (58%), na drugim miejscu jest 
Ileostomia - na jelicie cienkim (31,4%) oraz Urostomia - stomia na 
układzie moczowym (17,2%). Przetokę samoistną i ślinową 
posiada nieznaczna ilość badanych stomiczek i stomików. 
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Wykres 3: Rodzaj posiadanej stomii 

Jeśli chodzi o czas posiadania stomii (odnosząc się do pierwszej 
wyłonionej stomii) to badana grupa jest zdominowana przez 
osoby, dla których stomia nie jest niczym nowym - mają ją 
wyłonioną ponad 3 lata temu (41,4%). W ciągu ostatnich 1- 3 lat 
stomię miało wyłonionych 27,9% ankietowanych.  
O pozostałej grupie badanych można powiedzieć, że są świeżymi 
stomiczkami  i stomikami. W czasie 6 - 12 ostatnich miesięcy 
miało wyłonioną stomię 18,5% badanych. Dla 12,3% osób 
wyłoniona stomia towarzyszy im dopiero od mniej niż 6 miesięcy.  

 

Wykres 4: Czas posiadania stomii (od momentu  
wyłonienia pierwszej stomii)  
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Co istotne w znaczącej części przypadków osoby posiadają 
stomię wyłonioną na stałe - dotyczy to aż 77% przypadków. 
Czasowo stomię ma wyłonioną nieco powyżej jedna piąta 
badanych - 23%.   
 

Wykres 5: Typ wyłonionej stomii - stała vs. czasowa 

 

Momentem przełomowym w ankiecie były pytania dotyczące 
dodatkowych uprawnień (47ZN, 47ZND np. orzeczenie  
o znacznym stopniu niepełnosprawności) dających możliwość 
zwiększenia limitu refundacyjnego na sprzęt stomijny. Nieco 
ponad jedna piąta badanych osób - 22,2% korzysta z prawa  
do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny (47ZN lub 47ZND). 
Znacząca większość osób biorących udział w badaniu nie 
posiada jednak takich dodatkowych uprawnień (77,8%) 
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Wykres 6: Czy posiada Pan / Pani dodatkowe uprawnienia  

(47ZN, 47ZND np. orzeczenie o znacznym stopniu  
niepełnosprawności) dające możliwość zwiększenia  

limitu refundacyjnego na sprzęt stomijny? 

W znacznej większości, osoby korzystające z dodatkowych 
uprawnień uzyskały prawo do dodatkowego limitu 
refundacyjnego jedynie czasowo. Taka sytuacja ma miejsce  
w przypadku 65% badanych. Nieco ponad jedna trzecia 
badanych (35%) uzyskała orzeczenia uprawniające do 
dodatkowych świadczeń na stałe.  

 

Wykres 7: Na jaki okres zostało wydane orzeczenie uprawniające  
do uzyskania dodatkowego limitu refundacyjnego?  
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Zdecydowana większość osób posiadająca dodatkowe 
uprawnienia dające możliwość zwiększenia limitu 
refundacyjnego na sprzęt stomijny, jest zadowolona ze sposobu 
ustalania wysokości limitu i jego adekwatności do zgłaszanych 
potrzeb. Taką postawę przejawia 63,6% osób. Osoby te deklarują, 
że limit refundacyjny jest ustalany zgodnie ze zgłaszanymi przez 
nie potrzebami, co przekłada się na fakt, że ilość otrzymywanego 
przez nie sprzętu w ramach refundacji jest dla nich w pełni 
wystarczająca.  

Nieco ponad jedna trzecia osób posiadających dodatkowe 
uprawnienia jest przeciwnego zdania. 36,4% z osób  
z dodatkowymi uprawnieniami zgłasza, że limit refundacyjny 
jest ustalany bez uwzględnienia ich faktycznych potrzeb  
w zakresie zaopatrzenia w sprzęt, co przekłada się na to,  
że ilość sprzętu otrzymywanego w ramach limitu jest dla nich 
niewystarczająca. Decyzja o ilości należnego sprzętu zapada 
wyłącznie po stronie wystawiającego zlecenie.

Wykres 8: Jak została ustalona wysokość przysługującego  
zaopatrzenia w ramach limitu refundacyjnego? 

Na tym etapie badanie kończyło się dla osób, które posiadają 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 
korzystają z prawa do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny 
(47ZN lub 47ZND). Do drugiej, głównej części badania, 
przystąpiło 1726 osób. 
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Większość osób uczestniczących w badaniu to osoby, które 
przed wyłonieniem stomii były aktywne zawodowo. Taką 
aktywność potwierdzało 62% ankietowanych. 38% osób nie była 
aktywna zawodowo przed operacją wyłonienia stomii.  

 

Wykres 9: Czy przed wyłonieniem stomii był  
Pan / była Pani czynny / czynna zawodowo? 

Niestety wyłonienie stomii ma negatywny wpływ na aktywność 
zawodową badanych osób. Wśród osób, które zadeklarowały,  
że stomia miała taki wpływ, większość (73,2%) zwraca uwagę 
na to, iż albo musiała zrezygnować z pracy albo zamienić pracę 
na mniej obciążającą. Takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 
43,5% badanych oraz 29,4% badanych.  

Jedna piąta osób (20,6%) jest aktywna w takim samym wymiarze 
po wyłonieniu stomii, jak miało to miejsce przed jej wyłonieniem.  

Jedynie 9,8% osób biorących udział w tej części badania 
powiedziało, że wyłonienie stomii pozwoliło im podjąć 
aktywność zawodową i/lub istotnie zwiększyło możliwości 
wykonywania zawodu. Wyłonienie stomii, jeśli przekłada się na 
zwiększenie aktywności zawodowej to przede wszystkim  
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w grupie wiekowej 28 - 42 lata (41,7%)y. Na miejscach drugim 
znalazły się osoby w wieku 43 - 62 lata (22,6%), a na trzecim co 
ciekawe. osoby starsze niż 63 lata (19%). 

Wykres 10: Czy po wyłonieniu stomii zmienił się Pana / Pani 
 stopień aktywności zawodowej? 

Wśród przyczyn negatywnego wpływu wyłonienia stomii na 
stopień aktywności zawodowej, osoby wymieniają w pierwszej 
kolejności zdrowotne konsekwencje posiadania stomii (72,8%).  

Na drugim miejscu znajdują się psychologiczne konsekwencje 
posiadania stomii (59,8%). Bardzo poważnym problem jest 
nieposiadanie wystarczającej ilości sprzętu podstawowego  
i akcesoriów, który pozwalałby osobom ze stomią na podjęcie 
pracy w komfortowy sposób. Tą przyczynę, wskazało również 
ponad połowę badanych osób (57,6%).  

Co istotne - odnoszą te dane do informacji na temat tego, 
jak często osoby czują potrzebę wymiany sprzętu na świeży,  
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a jak często realnie go wymieniają i co jest głównym powodem 
rzadszej od oczekiwanej częstotliwości wymiany sprzętu, można 
wnioskować, że niewystarczająca ilość sprzętu do zaopatrzenia 
stomii, o której mowa powyżej jest bezpośrednim wynikiem 
zbyt niskiego limitu na refundację sprzętu stomijnego.  

Dokładne dane, o których tutaj mowa znajdują się w dalszej 
części raportu.   

Wykres 11:Co spowodowało zmiany w Pana / Pani życiu zawodowym? 

Czas potrzebny osobom na powrót do pracy po operacji 
wyłonienia stomii jest bardzo różny.  
Ponad jedna trzecia (34,3%) osób, które mają zdolność 
aktywnego wykonywania pracy nadal nie wróciło jeszcze do 
wykonywania zawodu.  
Niewiele mniej (31%) wróciło jednak do pracy bardzo szybko, bo 
już w ciągu pierwszych 6 miesięcy po operacji.  

Pozostałe osoby potrzebowały od 6 do 12 miesięcy, żeby wrócić 
do aktywności zawodowej (21,3%), Dla 13,4% rok na powrót do 
pracy okazał się być zbyt krótkim czasem. Potrzebowały go 
więcej.  
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Wykres 12: Jak szybko podjął-/ podjęła Pan / Pani pracę  
po operacji wyłonienia stomii? 

 

Powrót do pracy, do rodziny, do przyjaciół i znajomych po 
wyłonieniu stomii nie jest procesem prostym i łatwym.  

Większość badanych osób czuje się wykluczona z normalnego 
funkcjonowania w społeczeństwie, w takiej czy innej formie.  
Takie negatywne odczucia towarzyszą ponad połowie badanych 
(55,3%).  

Blisko 21% osób nie potrafi jednoznacznie ocenić swoich odczuć 
w tym kontekście.  

Pozytywne odczucia inkluzywności i bycia równoprawnym 
członkiem społeczeństwa towarzyszą 18,6% badanych.  

Zdecydowane pozytywne odczucia w tym zakresie towarzyszą 
jedynie 5,6% ankietowanych osób  
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Wykres 13: Czy z powodu stomii czuje się Pan / Pani wykluczony/-a  

z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie? 

Powodów i przyczyn takiego a nie innego stanu emocji i odczuć 
jest wiele. Społeczność stomiczek i stomików dotknięta jest 
mnóstwem różnych obaw i problemów.  

Na pierwszy plan wysuwa się tutaj obawa, przed 
nieszczelnością sprzętu i ryzykiem zabrudzenia ubrania. Ten 
strach towarzyszy aż 72,7% ankietowanych Obawę, że inne osoby 
mogą poczuć przykry zapach odczuwa 61,3% osób.  

Realnym i istotnym wyzwaniem dla osób ze stomią są 
dodatkowe obciążenia finansowe związane z koniecznością 
zakupu sprzętu stomijnego i środków pomocniczych do 
pielęgnacji stomii. Ten problem dotyka ponad połowy 
ankietowanych osób (58,9%). To przekłada się w prostej linii na 
brak możliwości wymiany sprzętu stosowanie do potrzeb, który 
doskwiera 71,1% badanych (dane, o których tu mowa znajdują  
się w dalszej części raportu w rozdziale „Zmiana sprzętu 
stomijnego”).  

Z brakiem zrozumienia, wynikającym z niedostatecznej wiedzy  
na temat stomii, każdego dnia musi się mierzyć blisko jedna 
czwarta badanych osób (24,4%). Stomia jest dla wielu osób 
czynnikiem stygmatyzującym. A znikoma świadomość 
społeczeństwa na temat tego, czym jest stomia, przekłada się na 
nawarstwianie tabu wokół tego tematu. 
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Wykres 14: Co jest dla Pana / Pani problemem w związku z posiadaną stomią? 

W komentarzach, wśród innych problemów i wyzwań, osoby 
wskazywały przede wszystkim na obawy, że „inne osoby mogą 
usłyszeć specyficzne odgłosy wydawane przez sprzęt stomijny  
i stomię”.  

Często wymieniano także zbyt małą ilość i niedostateczną 
czystość toalet funkcjonujących w przestrzeni publicznej, by te 
umożliwiały osobom z wyłonioną stomią komfortową wymianę 
sprzętu i pielęgnację stomii poza własnym domem.  

Osoby mocno akcentowały także problem z publicznymi 
placówkami edukacyjnymi (przedszkola i szkoły), które nie chcą 
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przyjmować dzieci z wyłonioną stomią i które nie dysponują 
podstawową wiedzą na temat tego czym stomia jest. 
Pojawiały się także głosy o niedostosowaniu środowisk i miejsc 
pracy dla osób z wyłonioną stomią.  

Na osobną uwagę zasługuje jednak wątek emocjonalnego 
bagażu jaki niesie ze sobą dodatkowe obciążenie finansów 
domowych, związane z koniecznością zakupu sprzętu stomijnego 
i akcesoriów do pielęgnacji stomii. Osoby podkreślały,  
że szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, 
przy bardzo wysokiej inflacji, która przekłada się na rosnące 
koszty życia, wysokie rachunki związane z mieszkaniem, czy 
rosnące koszty kredytów hipotecznych, obowiązujący limit 
refundacji na sprzęt stomijny jest zdecydowanie niewystarczający.  
Osobom często po prostu „nie starcza do pierwszego”.  
A to jest źródłem bardzo dużego stresu. Szczególnie jeśli 
mówimy o osobach żyjących z renty, czy które nie mogą być  
w pełni czy w ogóle aktywne zawodowo.  

Wśród dodatkowych problemów fizycznych związanych  
z posiadaniem stomii osoby wymieniały przede wszystkim 
podrażnienie skóry. Ta bolączka doskwiera ponad połowie 
badanych osób (59,5%).  

Problem dla dużej grupy osób (41,3%) jest także podciekanie 
treści jelitowej pod płytkę - co bezpośrednio łączy się ze 
wspomnianym podrażnieniem skóry.  

Na uwagę zasługuje też występująca u prawie 1/4 ankietowanych 
osób (24,3%) przepuklina okołostomijna.  
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Wykres 15: Czy występują u Pana / Pani dodatkowe problemy związane ze stomią? 

 

Zdecydowana większość osób biorących udział w głównej 
części badania używa jednoczęściowego sprzętu (płytka 
połączona z workiem). Ten rodzaj sprzętu stomijnego 
wykorzystuje 60,4% osób. Pozostałe 39,6% korzysta z rozwiązań 
dwuczęściowych (osobno płytka + osobno doczepiany worek).  
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Jeśli chodzi o rodzaj używanych płytek, to nieznacznie przeważa 
ta wypukła typu Convex (55,2%). Niewiele mniej osób (44.8%) 
korzysta z płaskiej płytki.  

W przypadku worków zdecydowana większość osób, bo aż 75,5%, 
używa worków otwartych. Worki zamknięte są w użyciu przez 
11,2% grupy. Worków urostomijnych (z kranikiem) używa 13.3% 
osób, które nie posiadają dodatkowych uprawnień dających 
możliwość zwiększenia limitu refundacyjnego na sprzęt stomijny  
i brała udział w głównej części badania. 

 

Wykres 16: Jakiego rodzaju sprzętu najczęściej Pan / Pani używa? 

 

Wykres 17: Jakiego rodzaju płytki Pan / Pani używa? 
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Wykres 18: Jakiego rodzaju worków najczęściej Pan / Pani używa? 

Ciekawych informacji dostarcza analiza powodów, dlaczego 
osoby wybierają worki otwarte, zamiast zamkniętych.  

Okazuje się bowiem, że to nie konsystencja wydalanej treści 
jelitowej jest tutaj dominującym czynnikiem. Na tyle rzadka treść 
jelitowa, sprawiająca, że wybór worków otwartych jest najbardziej 
optymalny, jest powodem ich wyboru dla 36,5% osób z nich 
korzystających. Większość osób (58,6%) wybiera je jednak 
ponieważ wysokość limitu refundacyjnego jest niewystarczająca 
na zakup preferowanych worków zamkniętych.  

 

Wykres 19: Z jakiego powodu stosuje Pan / Pani worki otwarte? 
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Ten powód ma też swoje potwierdzenie w komentarzach.  

Często słychać w nich, że otwarte worki oznaczają „oszczędność 
worków”, że to „najbardziej ekonomiczny wybór”, że „nie mam 
pieniędzy na dodatkowy zakup worków”, czy że „prowadzę 
intensywny tryb życia - potrzebuję żeby mój worek był pusty.  
Nie mógłbym pozwolić sobie na jego częste wymienianie,  
bo to za duży koszt”. 

Wiele osób zwraca też uwagę, że używa ich, bo tak zostały im 
dobrane czy polecone przez pielęgniarkę. 

Pojawiały się też głosy, że takie rozwiązanie jest dla niektórych 
osób po prostu najbardziej wygodne.  
 

W głównej części badania osoby ankietowane zostały zapytane, 
czy w ciągu ostatniego roku zmieniły sprzęt, z którego do tej pory 
korzystały, na inny i co było tego powodem. Na ten krok 
zdecydowało się nieco ponad jedna trzecia ankietowanych 
(35,4%). 
 

Wykres 20: Czy w ciągu ostatniego roku zmieniał Pan / Pani  
rodzaj używanego sprzętu stomijnego? 
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Powodem takiego stanu rzeczy, był przede wszystkim aspekt 
finansowy. Aż 43,9% osób odpowiedziało, że zmieniło sprzęt na 
inny z powodu tego, że nie ma obecnie wystarczających środków 
finansowych, żeby kupować sprzęt, z którego korzystali do tej 
pory.  

Jako drugi powód wymieniano potrzebę wypróbowania innego 
sprzętu, który lepiej odpowiadałby ich potrzebom (36,7%) 

Na trzecim miejscu znalazły się powody natury zdrowotnej - 
pojawienie się u osób powikłań ze stomią (33,9%), czy reakcji 
alergicznych (33,3%).  

Wykres 21: Co było powodem zmiany wybranego  
poprzednio rodzaju sprzętu stomijnego?? 

W komentarzach osoby zwracały uwagę, że do zmiany sprzętu 
zmusiło ich nietrzymanie się i odklejanie dotychczasowo 
używanych worków, niedopasowanie sprzętu dobranego 
pierwotnie przez pielęgniarkę, podciekanie, zmieniająca się  
z biegiem czasu stomia. 
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Istotnym elementem badania była analiza częstotliwości 
wymiany sprzętu stomijnego na nowy - świeży. Zespół badaczy 
interesowała oczekiwana częstotliwość wymiany, realna 
częstotliwość wymiany i powody ewentualnie występujących 
różnic między jednym i drugim.  

Sytuacja zdrowotna osób z wyłonioną stomią jest bardzo różna, 
każda osoba to indywidualny przypadek i historia stomii.  
Widać to w odpowiedziach na pytanie: jak często osoby 
odczuwają potrzebę zmiany sprzętu na świeży.  

Potrzebę wymiany sprzętu stomijnego na świeży raz, a nawet 
dwa razy dziennie (lub nawet częściej - co wynika  
z wcześniejszych komentarzy) odczuwa 64,6% osób. Najczęściej 
osoby czują potrzebę aby wymienić sprzęt raz dziennie (44%).  

Potrzebę wymiany sprzętu na świeży co drugi dzień odczuwa 
25,9% ankietowanych.  
Pozostałe 9,4% osób zadeklarowało, że musi wymieniać sprzęt  
na świeży co trzeci dzień lub rzadziej.  

 

Wykres 22: Jak często Pan / Pani zwykle odczuwa potrzebę/konieczność  
zmiany sprzętu stomijnego na nowy (czysty)? 
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Rzeczywista częstotliwość wymiany jest zgoła odmienna od 
oczekiwanej.  

Dwa razy dziennie i częściej wymienia sprzęt na czysty i świeży 
jedynie 6,7% badanych osób.  

Raz dziennie 19% (znacznie mniej niż połowa osób, która 
wcześniej deklarowała taką potrzebę).  

Co drugi dzień sprzęt zmienia 30,6% ankietowanych.  

A aż 43,6,% (ponad 4 razy więcej niż deklarowana wcześniej 
potrzeba) wymienia sprzęt na świeży co trzeci dzień.   

 

Wykres 23: Jak często zazwyczaj Pan / Pani wymienia  
sprzęt stomijny na nowy (czysty)? 

Widać z tego wyraźnie, że badane osoby wymieniają swój 
sprzęt stomijny zdecydowanie rzadziej, niż tego potrzebują.  

Osoby zapytane o to wprost, czy częstotliwość wymiany sprzętu 
stomijnego na nowy (czysty) jest zgodna ich potrzebami,  
w większości odpowiadały, że nie (71,1%).  
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Wykres 24: Czy częstotliwość wymiany sprzętu stomijnego na nowy (czysty) 

 jest zgodna z Pana / Pani potrzebami? 

Powód takiego stanu rzeczy jest jeden -  limit refundacyjny 
zaopatrzenia w sprzęt stomijny jest niewystarczający. Takiej 
stanowczej odpowiedzi udzieliło aż 95,6% ankietowanych.  

Wykres 25: Jeżeli wymienia Pan / Pani sprzęt stomijny na nowy (czysty)  
rzadziej niż by Pan / Pani chciał/-a jaki jest tego powód?  

W komentarzach do tego pytania osoby z wyłonioną stomią 
często podkreślały, że: „muszę oszczędzać worki” i że „boję się,  
że mi zabraknie” worków. Osobom często „brakuje pieniędzy  
na sprzęt.” 
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W kwestionariuszu ankiety zapytaliśmy osoby, czy wysokość 
limitu refundacji sprzętu pozwala im na wystarczające  
i prawidłowe zaopatrzenie stomii? Odpowiedź jest jednoznaczna 
i brzmi „nie”. Jako zbyt mały ocenia obecny limit na refundację 
88,1% ankietowanych.   

 

Wykres 26: Czy wysokość limitu refundacji sprzętu pozwala Panu / Pani  
na wystarczające i prawidłowe zaopatrzenie stomii? 

Obecny limit na refundację nie wystarcza osobom na 
prawidłowe zaopatrzenie stomii z różnych powodów.  

Problem ten znacząco dotyka pacjentów w pierwszych  
6 miesiącach po zabiegu wyłonienia stomii.  
Zaraz po operacji stomia zmienia swój kształt oraz wygląd, ma 
rany i z uwagi na to potrzebuje znacznie większej ilości sprzętu. 
Zbyt małą wysokość limitu do potrzeb w tej grupie potwierdza 
92,99% ankietowanych.  

Generalnie 50,5% ankietowanych zwraca uwagę, że potrzebują 
więcej sprzętu i akcesoriów, niż zapewnia im limit, z racji 
występujących powikłań, takich jak podciekanie czy przepuklina 
okołostomijna.  
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Osoby borykają się z trudną do zaopatrzenia stomią np. położoną 
w fałdzie brzusznym lub ze stomią wypadającą, co sprawia, że 
sprzęt się odkleja. Problem ten dotyczy 30,2% ankietowanych. 

Wykres 27: Z jakiego powodu wysokość limitu refundacyjnego na zaopatrzenie  
stomijne jest niewystarczająca? 

Najczęstszy podawany powód nie jest jednak związany ze 
specyfiką stomii, a z prostym faktem, że obecny limit 
refundacyjny jest zbyt niski, by w jego ramach osoby pozyskały 
cały najbardziej potrzebny i podstawowy sprzęt i akcesoria do 
pielęgnacji stomii. Tego zdania jest aż 84,4% ankietowanych. 
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W komentarzach do tego pytania osoby podkreślają,  
że niezbędnymi artykułami w zaopatrzeniu stomii, a co za tym 
idzie generującymi koszty dla budżetu domowego, nie są 
jedynie podstawowe sprzęty takie jak np. worki, czy płytki.  
Stomiczkom i stomikom „nie wystarcza na zakup środków 
pomocniczych typu spray do odklejania przylepca, chusteczki  
do zmywania kleju, czy pasta uszczelniająca”. To specjalistyczne 
akcesoria, bez stałego używania których skóra wokół stomii 
sukcesywnie ulega podrażnieniom, powodując ciągły ból  
i dyskomfort. Ale należy także „wziąć pod uwagę ile 
potrzebujemy jeszcze  materiałów higienicznych (majtki, ręczniki 
papierowe, ściereczki miękkie, gaziki jałowe i niejałowe, 
rękawiczki jednorazowe (niejednokrotnie) oraz środki piorące  
w znacznie większej ilości niż inni ludzie”. Pojęcie akcesoriów  
w przypadku wyłonionej stomii jest pojęciem o wiele szerszym  
i pojemniejszym, niż mogłoby się wydawać, bo nie można 
zawęzić ich wyłącznie do sprzętu podstawowego i akcesoriów  
do pielęgnacji stomii.  

Nie bez znaczenia jest także fakt, że w różnych porach roku 
skóra zupełnie inaczej się zachowuje, a to może oznaczać 
zwiększone  zapotrzebowanie na sprzęt. Osoby z wyłonioną 
stomią mają problem, bo dotyka je „częste odklejanie się worka 
zwłaszcza w okresie letnim, gdy skóra jest bardziej wilgotna”. 

Osobną grupą o zwiększonym zapotrzebowaniu na sprzęt  
i akcesoria, których nie pokrywa obecny limit refundacyjny,  
są rodzice małych stomików i stomiczek. Powszechnym 
problemem, szczególnie przy najmniejszych dzieciach jest to,  
że „dziecko często w zabawie odkleja worek”. Zaraz potem trzeba 
założyć nowy. 

Osoby zwracają także uwagę na to, że jeśli zdarza się jakiś 
problem ze sprzętem, to dla osoby ze stomią oznacza to tym 
samym najczęściej brak możliwości wyjścia z domu. A to z kolei 
wymusza konieczność wezwania pielęgniarki lub pielęgniarza 
stomijnego na wizytę domową, która jest płatna.  
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Wymownym podsumowaniem tego wątku są komentarze 
mówiące, że chociażby ze względu na inflację „ceny wciąż rosną, 
a limit refundacyjny wciąż na tym samym poziomie”. 

W ramach przysługującego limitu osoby odbierają przede 
wszystkim podstawowy sprzęt, taki jak worki i płytki. Robi to 
97,7% ankietowanych. Ponad połowa (57,5%) w ramach limitu 
stara się też zaopatrzyć w środki pomocnicze - specjalistyczne, 
takie jak uszczelniacze, czy zmywacze do kleju. 

Wykres 28: Co odbiera Pan / Pani w ramach przysługującego limitu  
refundacyjnego na sprzęt stomijny? 

Prawie połowa osób z wyłonioną stomią (42,%%) ogranicza  
swój odbiór w ramach refundacji wyłącznie do sprzętu 
podstawowego. Zapytaliśmy osoby, które w ramach obecnego 
limitu refundacyjnego odbierają tylko i wyłącznie sprzęt 
podstawowy, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedź znowu jest 
jednoznaczna i zwraca uwagę, że po prostu obecny limit nie 
pozwala im na zakup już niczego innego (97,4%).  
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Wykres 29: Jeśli odbiera Pan / Pani w ramach limitu refundacyjnego  
wyłącznie sprzęt podstawowy (płytki i worki) to z jakiego powodu? 

 

Zdecydowana większość osób musi dokupywać brakujący 
sprzęt i akcesoria stomijne na własny koszt.  
Robi tak aż 68,1% ankietowanych osób. 
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Wykres 30: Czy dokupuje Pan/ Pani sprzęt stomijny poza  
systemem refundacji tzn. na własny koszt? 

Niepokojące wnioski płyną z porównania danych odnośnie tego 
ile osób deklaruje, że obecna wysokość limitu na refundację 
sprzętu nie wystarcza im do prawidłowego zaopatrzenia stomii  
z danymi odnośnie tego, ile osób mimo wszystko nie dokupuje  
za własne pieniądze brakującego sprzętu.  
Okazuje się bowiem, że 22,7% badanych, biorących udział  
w głównej części badania, nie znajduje możliwości finansowania 
sprzętu stomijnego z własnej kieszeni. W ich budżetach 
domowych brak rezerw na dokupienie potrzebnych wyrobów 
medycznych.  

Mimo, że na pozór nie mówimy o dużych kwotach. Prawie 
połowa badanych wydaje na uzupełnienie sprzętu  
z prywatnych pieniędzy od 100 do 200 złotych miesięcznie 
(48,7%). W tym miejscu należy podkreślić, iż zaopatrzenie 
stomijne jest niezbędne przez cały okres posiadanej stomii,  
co oznacza znaczne obciążenie budżetów domowych w sposób 
ciągły. 

W przypadku 36,2% jest to mniej niż 100 złotych miesięcznie 
wydanych „z własnej kieszeni”.  

15,1% osób musi jednak ponieść koszty większe niż 200 złotych 
miesięcznie.  
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Wykres 31: Ile średnio miesięcznie przeznacza Pan / Pani  
na zakup sprzętu stomijnego na własny koszt? 

Z komentarzy wynika, że w większości przypadków dla osób, 
które wydają więcej niż 200 zł miesięcznie, dodatkowe koszty 
zakupu sprzętu stomijnego zamykają się w kwocie do ok 500 
złotych miesięcznie. Ale zdarzają się pojedyncze przypadki, kiedy 
ten koszt rośnie aż do 1000 czy 1500 złotych miesięcznie!  

W ramach powyższych dodatkowych kwot osoby zakupują 
najczęściej: preparaty uszczelniające i zabezpieczające przed 
podciekaniem (66,1%), preparaty do zmywania kleju  
i pozostałości po płytce stomijnej (60,5%) oraz preparaty do 
ochrony skóry wokół stomii, takie jak np. typu druga skóra 
(60,5%). 

Blisko połowa badanych osób (45,8%) musi wydatkować własne 

pieniądze na zakup najbardziej podstawowego sprzętu, czyli 
worków i płytek.  
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Podstawowy sprzęt stomijny: płytki i worki

Preparaty do zmywania kleju  
pozostałość po płytce stomijnej

Preparaty do ochrony skóry  
wokół stomii- typu druga skóra
Preparaty uszczelniające,  

zabezpieczające przed podciekaniem

Preparaty do zagęszczania treści jelitowej

Preparaty do neutralizacji zapachu

Preparaty do dezynfekcji skóry wokół stomii

Specjalistyczną bieliznę stomijną

Pasy przeciwprzepuklinowe

Zestawy do irygacji stomii

Inne

0% 25% 50% 75%

2,4%

3,7%

23,1%

21,9%

28,2%

40,9%

22,6%

66,1%

60,1%

60,5%

45,8%



Wykres 32: Co dokupuje Pan / Pani poza limitem refundacji? 

Sporo dodatkowych kosztów (40,9%) generują także 
neutralizatory zapachów. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
jednak nierefundowana grupa środków żelujących treść 
jelitową, której zakup deklaruje aż 22,6% ankietowanych,  
Ten sprzęt jest niezbędny osobom z niego korzystającym, by 
ograniczyć podciekania treści jelitowej pod płytkę (o komforcie 
braku odgłosów przemieszczania się treści jelitowej w worku nie 
wspominając). 
Wśród innych sprzętów wymieniane są przede wszystkim worki  
do dobowego zbierania moczu, akcesoria higieniczne 
niespecjalistyczne (waciki, rękawiczki, ściereczki, itp)  
oraz środki do gojenia ran (jak np. półksiężyce hydrożelowe  
czy opatrunki i plastry). 

W odpowiedzi na pytanie, czy podwyższenie limitu refundacji 
sprzętu stomijnego mogłoby mieć pozytywny wpływ na 
codzienne życie stomiczek i stomików, praktycznie wszystkie 
osoby ze społeczności powiedziały „tak” i „zdecydowanie tak”. 
Takiego zdania jest 94,1% ankietowanych. Jedynie 3,9% nie ma  
w tej kwestii zdania.  
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Wykres 33: Czy podwyższenie limitu refundacji sprzętu stomijnego  
mogłoby pozytywnie wpłynąć na Pana / Pani codzienne życie? 

Wśród korzyści dla stomiczek i stomików, na jakie mogłoby się 
przełożyć podniesienie limitu, na pierwszy plan wysuwa się 
polepszenie komfortu psychicznego związane z większym 
poczuciem pewności siebie. Taką perspektywę podziela 78,5% 
badanych. Komfort psychiczny jest naturalną pochodną 
poczucia bezpieczeństwa, szczególnie tego w przestrzeni 
publicznej, którego zwiększenie odczułoby 75,6%.  
Widać tutaj korelację powyższych danych z odpowiedziami, jakie 
osoby udzielały w kontekście tego co stanowi dla nich największy 
problem w stomii i w kontekście częstotliwości oczekiwanej  
i rzeczywistej wymiany sprzętu na świeży i czysty.  

Badane osoby czują, że wraz ze wzrostem poczucia pewności 
siebie i bezpieczeństwa, zwiększyłaby się ich aktywność 
towarzyska. To potencjalne włączenia do życia społecznego 

dostrzega 61,2% ankietowanych.  
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Wykres 34: Jeśli podwyższenie limitu refundacji sprzętu stomijnego miałoby  
pozytywny wpływ na Pana / Pani życie, to jaki przyniosłoby efekt? 

Dla ponad jednej trzeciej badanych (32,7%) oznaczałoby to także 
zwiększenie aktywności zawodowej. 

Społeczność stomiczek i stomików jest przekonana,  
że podwyższenie limitu na refundację sprzętu przełożyłoby się  
w bezpośredni sposób na polepszenie ich stanu zdrowia.  

Korzyść w formie uniknięcie powikłań zdrowotnych 
wynikających z niewystarczającego zaopatrzenia w sprzęt, 
dostrzega 69% badanych. Co niezwykle istotne, przekłada się  
to w bezpośredni sposób na mniejsze obciążenie opieki 
zdrowotnej (poradni specjalistycznych, szpitali, itp). O rzadszej 
konieczności korzystania z systemu opieki zdrowotnej jest 
przekonane 32% badanych osób.  

Z analizy komentarzy w tym obszarze badania wynika wyraźnie 
że podniesienie limitu refundacyjnego oznacza dla społeczności 
stomiczek i stomików po prostu mniej zmartwień i mniej 
strachu. „Nie bałabym się, że zabraknie mi sprzętu”, „Nie 
martwiłabym się, że nie będę miała dla dziecka zabezpieczenia 
stomijnego”, „Mogłabym mniej martwić się czy wystarczy mi 
emerytura”. 

Oznacza to też bardziej pro-aktywną postawę życiową wśród 
samych zaintersowanych. „Pieniądze, które przeznaczam na 
sprzęt, mogłabym przeznaczyć na konsultacje i rehabilitację”. 
„Jako rodzic mogłabym zaoszczędzić pieniądze i przeznaczyć na 
inne cele (dla dziecka) niezwiązane z koniecznością zakupu 
sprzętu stomijnego”. 

Zależność tutaj jest prosta: zwiększenie limitu refundacyjnego 
oznacza „ mniejsze wydatki = lepszy komfort życia”.  

„Zwiększenie limitu to godne życie”. 
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Ostatnie pytanie w kwestionariuszu ankiety dotyczyło tego, jakich 
zmian w zakresie wsparcia w opiece nad pacjentami ze stomią  
i refundacji sprzętu stomijnego potrzebowałyby badane osoby?  
Pytanie to było pytaniem otwartym i nieobligatoryjnym - 
ankietowane osoby nie musiały na nie odpowiadać.  

Zazwyczaj w przypadku tego typu pytań, ilość odpowiedzi nie 
przekracza parunastu procent całej grupy uprawnionej do 
udzielenia odpowiedzi na to pytanie.  
W przypadku niniejszego badania dostęp do pytania miało  
1 726 osób. Odpowiedzi udzieliło aż 860 osób! To blisko połowa 
(49,8%) osób uprawnionych do odpowiedzi na pytanie.  

Co więcej na 860 osób, które znalazły czas i chęć na udzielenie 
odpowiedzi (należy pamiętać, że cały kwestionariusz ankiety nie 
był krótki - składał się w sumie z 35 pytań otwartych  
i zamkniętych), 539 osób pisało w takiej, czy innej formie  
o potrzebie podniesienia limitu na refundację sprzętu. Ten 
postulat pojawił się aż w 62,7% wszystkich odpowiedzi.  

Sama ilość udzielonych odpowiedzi na tego typu pytanie jest 
istotnie ponad standardowa. Jednolitość ich treści jest jednak 
jeszcze bardziej bezprecedensowa. I dowodzi, że potrzeba 
podniesienia limitu na refundację sprzętu jest bezsprzecznie 
podstawową i nadrzędną potrzebą, jaką posiada społeczność 
stomiczek i stomików. To bardzo głośny, wyraźny i klarowny,  
w swoim przekazie, głos społeczności. 
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Dopełnia tego obrazu dodatkowo analiza pozostałych 
odpowiedzi.  

Pojawiają się w nich najczęściej postulaty o większą ilość 
poradni stomijnych, lepszą dostępność pielęgniarek i lekarzy 
specjalistów od stomii (szczególnie w mniejszych 
miejscowościach) i powszechniejszy dostęp do opieki i wsparcia 
psychologicznego. 

Charakter wymienionych powyżej postulatów i oczekiwań wydaje 
się być dość prosty. Środowisko stomiczek i stomików na ten 
moment oczekuje zapewnienia podstawowych  
i fundamentalnych rzeczy, pozwalających osobom normalnie  
i godnie funkcjonować w społeczeństwie. Wszystko zaś zaczyna  
się od limitu na refundację sprzętu, który jak podkreślają sami 
zainteresowani, od lat pozostaje na tym samym poziomie. 
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