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Warszawa, 7 września 2022 

 

Znak: STOM/002/07092022/MZ 

   

  Sz. P. Maciej Miłkowski 

  Podsekretarz Stanu 

      

  Ministerstwo Zdrowia 

  ul. Miodowa 15 

  00-952 Warszawa 

 

Dotyczy:  

Projekt 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”), 

dziękujemy uprzejmie za pochylenie się nad przesłanymi przez środowiska uwagami odnośnie zapisu 

refundacji wyrobów stominych.  

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.  

Odnosząc się do poniższej informacji mailowej po spotkaniu w dniu 02-09-2022, otrzymanej w dniu 05-09-

2022 mailowo: 

Zgodnie z ustaleniami z piątku, które spotkały się z Państwa zrozumieniem MZ planuje wprowadzić 2 
refundacje: 

1. Na worki stomijne i płytki – do limitu 450 zł – w przypadku kolostomii i ileostomii, do 480 zł – 
urostomii, 0% dopłaty pacjenta 

2. Na akcesoria wspomagające/uszczelniające – zakres jak w obowiązującym rozporządzeniu, z 
limitem 120 zł, udział pacjenta 20% 
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Dodatkowo pacjenci urostomijni zyskają refundację worków do zbiórki moczu w liczbie do 8 szt. z limitem 
6,5 zł – 0% dopłaty własnej  w ramach lp. 97 
  
W załączeniu propozycję limitów na sztuki w poszczególnych kategoriach worków i płytek (z prośbą o 
odniesienie się do nich i informację, czy wszystkie warianty zostały ujęte), niemniej jednak jak było 
wspomniane na spotkaniu, wprowadzenie limitu na sztuki w ramach jednej kategorii, z dodatkowym 
limitem ogólnym, bez wprowadzania liczby sztuk, może się nie udać na poziomie technicznym. 
Pozostanie wtedy model refundacji ryczałtowej 450/480 zł, bez określania sztuk, co pozwoli na bardziej 
czytelną ordynację wyrobów. 
  
Dodatkowo zlecenie przez pierwszy rok od wyłonienia stomii zlecenia będą mogły być wystawiane max na 
3 miesiące. 
  
Odnośnie większego pierwszego limitu na wyroby, zostanie to przeanalizowane w kontekście kosztów i 
rozwiązań informatycznych z NFZ. 
  

Wnioskujemy: 

1. Pozostawienie wartościowych ryczałtów w obrębie, których stomik sam zdecyduje o doborze 

potrzebnego sprzętu. Zniesienie na obecny moment wyceny poszczególnych grup produktowych 

do momentu wypracowania rozwiązania, które umożliwi stosowną wycenę. 

2. Zrewaloryzowanie limitów wartościowych na poszczególne stomie: Kolostomia 450 zł; Ileostomia 

550 zł ,  Urostomia 600 zł 

3. Zlecenie na środki pielęgnacyjne w wysokości 180 zł miesięcznie, ryczałt z maksymalną dopłatą 

pacjenta na poziomie 5%. Dookreślenie grupy produktów dostępnych w limicie. 

4. Przyznanie nowo operowanym pacjentom dodatkowego limitu na zaopatrzenie w sprzęt 

stomijny. 

5. Ograniczenie realizacji zaopatrzenia dla nowo operowanych pacjentów do max 3 miesięcy. 

 

Uzasadnienie: 

1. Przychylamy się do propozycji limitów ryczałtowych dla sprzętu podstawowego – worki i płytki w 

systemie dwuczęściowym oraz jednoczęściowym dla Kolostomii 450 zł miesięcznie. 

Jednocześnie prosimy o dopisanie do tej grupy refundacyjnej zestawów do irygacji z 

uwzględnieniem rękawów do irygacji – jest to bardzo pomocne rozwiązanie i przy regularnym 

wykonywaniu irygacji wytwarza odruch oddawania stolca tylko po zabiegu irygacji, co zapobiega 

niekontrolowanym i nieregularnym wypróżnieniom wprost przekładając się na jakość życia 

kolostomika.  

2. Wnioskujemy o rewaloryzację limitu dla Ileostomii do wysokości 550 złotych, co znajduje 

uzasadnienie w analizie kosztów ponoszonych do zaopatrzenia tego typu stomii. 

3. Wnioskujemy o rewaloryzację limitu dla Urostomii do wysokości 600 złotych, przy jednoczesnej 

możliwości zrezygnowania z tworzenia oddzielnej grupy refundacji worków do nocnej zbiórki moczu 

(ten typ świadczenia tj. P.097, zostałby włączony do P.099.U), tym bardziej, iż ich wycena na 

poziomie 6,50 zł jest bardzo niska i pozwala wyłącznie na odbiór sprzętu starej generacji lub 

niespełniającego kryteriów zastosowania do nocnej zbiórki moczu dając poczucie bezpieczeństwa i 

komfortu (zbyt niska pojemność, nieprzystosowana do nocnej zbiórki moczu). Według naszej analizy 

cenników, na dzień dzisiejszy minimalna wycen takiego świadczenia powinna być na poziomie 10,65 

(produkt referencyjny Conveen worek do nocnej zbiórki moczu z gładkim drenem 1,5l 90 cm nr kat 
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'050620 Coloplast) nawet przyjęcie takiego poziomu wyceny nadal będzie powodowało konieczność 

dopłaty pacjenta przy próbie odebrania sprzętu dopasowanego indywidualnie na poziomie 

przekraczającym nawet 100%. Podsumowując, rewaloryzacja limitu dla Urostomii do 600 zł 

miesięcznego ryczałtu nie będzie odbiegać od zaproponowanej przez MZ rewaloryzacji dla 

pozostałych limitów i wnioskujemy o przyjęcie takiego rozwiązania bez względu na decyzję odnośnie 

dodatkowego limitu na worki do nocnej zbiórki moczu. 

4. Osobne zlecenie na środki do pielęgnacji stomii w wysokości 120 zł w naszej ocenie nie jest 

idealnym rozwiązaniem, gdyż nadal stoimy na stanowisku, iż jeden ryczałtowy limit na wyroby 

stomijnye z możliwością płynnego decydowania pacjenta o zakresie potrzebnych w danym okresie 

artykułów jest najlepszym i sprawdzonym rozwiązaniem. 

Niemniej jednak przyjmując do wiadomości ocenę sytuacji leżącą po stronie Ministerstwa Zdrowia, 

wnioskujemy o zwiększenie tego limitu do poziomu 180 zł z odpłatnością na poziomie maksymalnie 

5%. 

Przeprowadzone przez Fundację badania w środowisku osób z wyłonioną stomią (Raport z dnia 25 

lipca 2022 roku Badania potrzeb stomiczek i stomików w obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny 

) jednoznacznie wskazują na niewielkie możliwości nabywcze w tej grupie osób. Oznacza to, że 

wprowadzenie odpłatności na jakimkolwiek poziomie spowoduje ogromne dodatkowe obciążenie i 

tak już nadwyrężonych budżetów domowych.  

Jesteśmy przekonani, iż wprowadzenie odpłatności na poziomie 20% zdecydowanie uniemożliwi 

znacznej grupie osób prawidłowe zaopatrzenie w sprzęt stomijny, musimy mieć na uwadze, iż 

znaczna większość stomii wymaga używania dodatkowych środków zabezpieczających ponad 

podstawowy sprzęt jakim bez wątpienia jest płytka i worek stomijny. 

Wniosek o zwiększenie proponowanego limitu na zaopatrzenie w środki pomocnicze, ze 120 PLN na 

180 PLN,  uzasadniamy faktem,  iż podstawowymi środkami w tej grupie produktów są: 

- pasta uszczelniająco gojąca, której ceny oscylują w granicach 55 – 100 zł w zależności od 

wybranego produktu,  

- preparat do usuwania płytki stomijnej i pozostałości kleju na skórze którego ceny oscylują w 

granicach 35 – 60 zł w zależności od stanu skóry co wymaga zastosowanie odpowiedniego produktu, 

a są to tylko przykłady niezbędnych w zaopatrzeniu produktów.  

Oznacza to, że proponowany limit średnio wystarczyłby na zakup 1 pasty i 1 zmywacza. 

Zdecydowanie podkreślić należy, że dobór środków zaopatrzenia stomijnego jest indywidualny i 

zależy od wielu czynników między innymi rodzaju wyłonionej stomii, sposobu jej położenia, 

trudności w zaopatrzeniu, reakcji i tolerancji skóry na konkretny preparat.  

Czynnik ceny nie może być wiodącym  elementem decydującym o doborze produktu medycznego, 

kluczową kwestią powinna być jakość oraz dopasowanie do konkretnego przypadku, tym bardziej 

w tak bogatej ofercie jaka jest obecnie dostępna na polskim rynku. 

Jeśli jedynym kryterium doboru będzie cena, otrzymamy zapatrzenie niedopasowane do różnych 

potrzeb konkretnych pacjentów. Różnorodność występującego na rynku zaopatrzenia stomijnego, 

daje możliwość dobrania sprzętu do indywidualnych potrzeb, co z kolei przekłada się na nie tylko 

uniknięcie powikłań skórnych ale również na możliwość sprawnego powrotu stomika do życia w 

społeczeństwie. 

Należy zauważyć, iż rozdzielenie zleceń i stworzenie nowego kodu zaopatrzenia na środki do 

pielęgnacji stomii, powoduje zwiększenie biurokracji i oczywiste trudności z uzyskaniem 
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prawidłowego zlecenia, a co ważniejsze uniemożliwi swobodne decydowanie o realizacji potrzeb 

w zakresie zaopatrzenia w obrębie jednej ryczałtowej kwoty, która pozwala na dostosowanie 

rodzaju pobieranych wyrobów płynnie, tym też uzasadniamy podwyższenie tego limitu  do kwoty 

180 PLN. 

5. Prosimy również o uzupełnienie tej grupy produktów o: 

- paski mocujące do płytek stomijnych, które zabezpieczają płytkę przed odklejeniem wspomagając 

jej przyleganie i pozostanie w miejscu 

- produkty żelujące treść jelitową  w worku stomijnym - przeznaczone są do zagęszczania płynnej 

treści jelitowej w worku stomijnym. Dzięki żelowaniu treści jelitowej, zmniejsza się ryzyko 

podciekania treści jelitowej pod płytkę stomijną. Dodatkowo zawarty w saszetkach system kontroli 

zapachów częściowo eliminuje odór oraz wspomaga zapobieganie efektowi „balonowania się” 

worka.  

- preparaty do zakraplania do worka stomijnego wspomagające eliminację odoru. 

Przyjmujemy do wiadomości punkt widzenia Ministerstwa Zdrowia skłaniający się do konieczności 

rozdzielenia limitów, dlatego wnioskujemy o jego zwiększenie tym bardziej, iż mówimy tutaj 

również o konieczności zaakceptowania współpłacenia pacjenta. 

Reasumując, katalog środków do pielęgnacji stomii powinien zawierać następujące produkty: 

- Uszczelniająco – gojące, takie jak: pasty, żele, pudry ,paski, półpierścienie, pierścienie, kołnierze 

uszczelniające, taśmy hydrokoloidowe, taśmy silikonowe; 

- Produkty do usuwania przylepca – odklejania płytki stomijnej, występujące w postaci sprayu, 

nasączonych chusteczek, gazików; 

- Produkty zabezpieczające – ochraniające skórę wokół stomii; typu druga skóra, występujące w 

postaci sprayu i innych aplikatorów  oraz nasączonych chusteczek;  

- Produkty zagęszczające treść jelitową : saszetki, kapsułki żelujące; 

- Paski mocujące dodatkowo podtrzymujące płytkę na brzuchu; 

- Krople niwelujące zapachy w worku.  (Pozostający na ciele worek z treścią jelitową bez przerwy, 

nie może to być w żaden sposób porównywane z korzystaniem z toalety, dlatego poczucie 

pewności, że nie czuć od niego przykrego zapachu jest niepodważalna kluczowa dla zachowania 

godności funkcjonowania w społeczności i jest bezspornie bardziej komfortowe również dla osób z 

otoczenia stomika); 

- Pozostały sprzęt stomijny taki jak łączniki do worków do nocnej zbiórki moczu, nożyczki stomijne, 

filtry węglowe. 

Świadomie nie umieszczamy w tej grupie zestawów do irygacji i rękawów, gdyż wnioskujemy o 

umieszczenie ich w limicie podstawowym dla kolostomii, ponieważ jest to sprzęt stomijny nie 

dodatkowe zaopatrzenie akcesoryjne. 

6. Wnioskujemy o pochylenie się nad rozwiązaniem umożliwiającym nowo operowanym pacjentom 

przyznanie dodatkowego limitu refundacyjnego w wysokości dwukrotnego limitu podstawowego, 

przez pierwsze 6 miesięcy, minimalny okres zdublowanego zaopatrzenia to w naszej ocenie 3 

pierwsze miesiące od wyłonienia stomii.  

Jest to szczególny okres w rekonwalescencji, kiedy nie tylko następują zmiany w wyglądzie i 

rozmiarze stomii, ale jest to czas adaptacji fizycznej i psychicznej do życia ze stomią.  
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Jest to okres, w którym następuje dopasowywanie odpowiedniego rodzaju sprzętu stomijnego, tak 

aby jak najlepiej zabezpieczyć skórę i poczuć pewność siebie. Bardzo ważny jest w tym okresie 

dostęp do odpowiedniej ilości sprzętu stomijnego – z założenia zmieniająca się stomia jak również 

brak umiejętności jej obsługi oraz próba znalezienia najlepszego dopasowania powoduje zwiększone 

zapotrzebowanie na sprzęt stomijny , aby obsługa stomii stała się po prostu jednym ze zwykłych, 

codziennych nawyków. 

7. Przychylamy się do ograniczenia czasu na jaki może zostać zrealizowane pierwsze zlecenie, do max 3 

miesięcy, z uwagi na możliwość spokojnego oswojenia się z tematem i zasadami funkcjonowania w 

nowej sytuacji zdrowotnej. Pozostajemy jednak na stanowisku, iż wystawianie zlecenia na okres 12 

miesięcy jest dobrym rozwiązaniem, ograniczającym konieczność wizyt u lekarzy, sprowadzających 

się wyłącznie do uzyskania kolejnego zlecenia. 

 

8. Zdecydowanie wnioskujemy o zrezygnowanie, na tym etapie uzgodnień, z określania cen 

jednostkowych wyrobów medycznych i tworzenie grup ryczałtowych refundacji. 

Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia ceny poszczególnych produktów powracają do dyskusji 

o poziomie odpłatności pacjenta przy odbiorze sprzętu. Rozumiemy potrzebę określenia 

maksymalnych limitów cenowych dla poszczególnych grup produktowych, uważamy jednak, że bez 

szczegółowej analizy i pogrupowania konkretnych wyrobów medycznych pod względem 

przeznaczenia - zastosowania, zaawansowania technologicznego, jak również formy danego 

wyrobu, a często zestawienia z innym wyrobem podstawowym, prawidłowa wycena grup jest po 

prostu niemożliwa.  

Określenie limitu ceny wyłącznie w oparciu o kryterium płytka czy worek, spowoduje drastyczne 

dopłaty ze strony pacjentów lub, co zapewne będzie częściej wybieraną opcją, decydowanie się na 

odbiór niedostosowanego do indywidualnych potrzeb sprzętu, a jak o ile dobrze zrozumieliśmy 

intencje Ministerstwa Zdrowia, wszystkie zainteresowane strony dążą do racjonalizacji 

wydatkowanych pieniędzy publicznych, a ponad wszystko, do zapewnienia dostępu do jak 

najlepszych rozwiązań w medycynie i indywidualnego dostosowania zaopatrzenia w ramach limitów 

refundacyjnych. 

Wyłącznie dobrze dopasowany sprzęt zapewnia bezpieczeństwo jego użytkowanikowi, zapewniając 

osobie z wyłoniona stomią komfort i poczuciu pewności, że nie nastąpi awaria i wyciek treści 

jelitowej (kału lub moczu) w miejscu publicznym. 

Zaproponowany podział i wycena poszczególnych grup powoduje konieczność odpłatności na 

wysokim poziomie w zależności od potrzebnego rodzaju sprzętu. 

Rodzaj stomii Rodzaj worka 

Cena 
NFZ za 1 
szt. 

Odpłatność 
pacjenta 
za 1 szt 

Ileostomia  1 cz. Płaski otwarty 12,00 13,50 

  1 cz. Wypukły otwarty 16,00 11,50 

  2 cz. Otwarty 9,50 2,80 

Kolostomia  1 cz. Płaski otwarty 12,00 13,50 

  1 cz. Wypukły otwarty 16,00 11,50 
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  2 cz. Otwarty 9,50 2,80 

  1 cz. Płaski zamknięty 9,50 1,40 

  1 cz. Wypukły zamknięty 14,50 0,83 

  2 cz. Zamknięty 6,00 1,00 

Urostomia  1 cz. Płaski z kranikiem 16,00 13,50 

  1 cz. Wypukły z kranikiem 20,00 4,00 

  2 cz. Z kranikiem 11,00 4,00 

Przetoka ślinowa i inne    12,50 13,00 

 

 

Przedstawiony przez Państwa podział produktów na grupy zakłada wyłącznie usystematyzowanie ze 

względu na rodzaj stomii i rodzaj sprzętu, niemniej jednak, aby dokonać prawidłowej wyceny należy 

przeanalizować dokładnie rodzaje występującego sprzętu.  Wystarczy spojrzeć na grupę płytek typu 

convex, już tu możemy zobaczyć różny stopień ich uwypuklenia, elastyczność, rozmiar, dodatkowe 

nacięcia czy kołnierze, dodatki w postaci miodu manuka, czy ekstraktu z aloesu – o właściwościach 

łagodzących i wpływających na gojenie się skóry, różny skład hydrokoloidu z którego są wykonane. Warto 

podkreślić, iż w zależności od producenta skład hydrokoloidu jest różny. Wszystkie te cechy przekładają 

się na sposób ich dopasowania do wymagań zaopatrzenia konkretnego rodzaju stomii ale również na cenę 

jednostkową produktu.  

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 

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. 

9. Pozostaje również do uzgodnienia 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 wnioskujemy o uzupełnienie zapisu osób uprawnionych do wystawienia zlecenia o 

następujące specjalizacje:  
 

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

 
10. 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 
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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 mocującymi. Rozwiązanie to jest niekorzystne dla pacjentów i znacznie zmniejsza dostępność 
produktów. 
 

Reasumując pozwolimy sobie kolejny raz powołać określenie realnych potrzeb osoby 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. 

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.  

Rezygnację z kwotowego ryczałtu miesięcznego oraz wprowadzenie dopłat pacjenta, oceniamy 

zdecydowanie negatywnie i dlatego nadal prosimy, o rozważenie możliwości pozostawienia 

dotychczasowego systemu finansowania, uwzględniając rewaloryzację limitów. 

Należy również zauważyć, że powszechnym standardem w krajach europejskich jest brak dopłat do 

produktów stomijnych ze strony pacjenta i dostęp do zaopatrzenia w ramach indywidualnych potrzeb. 

Potwierdza to jednoznacznie nasze wieloletnie obserwacje, iż limit wartościowy zapewnia możliwość 
racjonalnego dostosowania zaopatrzenia do potrzeb. 
 
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. 
Jak pokazuje poniższa tabela opracowana na podstawie danych NFZ, osoby z kodem dodatkowych 
uprawnień średnio pobierają dwukrotność podstawowego limitu, to fakt że ta grupa może pozwolić sobie 
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na pobranie w ramach limitu środków do pielęgnacji potwierdza tylko niedoszacowanie limitu 
podstawowego. 
 

 
rok 2021 wydatki NFZ 2021 

NFZ 
pacjent/miesiąc 

liczba stomików ogółem 65 098 302 795 136,00 387,61 

Liczba stomików z kodem ZN 50 601 181 412 835,00 298,76 

liczba stomików bez kodu 
ZN 14 497 121 382 301,00 697,74 

 
 
Jesteśmy przekonani, że urealnienie niezmienianych od 2003 roku limitów i pozostawienie ich w formie 
miesięcznego ryczałtu z możliwością decydowania przez stomika o rodzaju potrzebnego sprzętu jest nie 
tylko najlepszym dla wszystkich rozwiązaniem, ale również przyniesie oczekiwane przez Ministerstwo 
Zdrowia urealnienie kosztów związanych z tym koszykiem świadczeń. 
 

Pozostając do dyspozycji z  wyrazami szacunku, 

Dorota Minta 
Prezeska Fundacji STOMAlife 
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