POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE

POL-ILKO ZARZĄD GŁÓWNY
Kraków, dn. 21.08.2019 r.
POL-ILKO-ZG-12/19
Szanowny Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
Dotyczy: Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - druk MZ
816
Szanowny Panie Ministrze,
W związku z toczącymi się obecnie konsultacjami społecznymi w sprawie projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie, pragniemy przedstawić stanowisko naszego
stowarzyszenia, którego celami statutowymi są ochrona i promocja zdrowia w zakresie
przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia
poprzez wyłonienie stomii (przetoki jelitowej), oraz działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych posiadających stomię.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z proponowanej zmiany, która poszerza krąg osób
uprawnionych do wystawiania niezbędnych zleceń na wyroby medyczne przez lekarzy
specjalistów ginekologii onkologicznej. To dobry krok do zwiększenia i polepszenia opieki
stomijnej w Polsce.
Jednocześnie pragniemy zauważyć, że w chwili obecnej pacjenci z wyłonioną stomią
mają ograniczony dostęp do wielu środków do pielęgnacji stomii, które zostały wyrzucone
z koszyka refundacyjnego w roku 2014. Powoduje to szereg niedogodności i duże
utrudnienia w prawidłowej opiece i rehabilitacji osób ze stomią. Możemy wyróżnić tu kilka
grup produktów mających wielkie znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu stomika i jego
w miarę dobrym komforcie psychofizycznym (chociaż naprawdę nigdy nie ma 100%
pewności). Są to takie produkty jak:


środki zagęszczające treść jelitową;



neutralizatory zapachów;



specjalistyczne nożyczki chirurgiczne.

Produkty te są w wielu przypadkach niezbędne do, jak zwróciłem uwagę wcześniej w miarę dobrego funkcjonowania i komfortu osoby ze stomią. Obawa o tzw. wypadek
(odklejenie sprzętu – worka czy płytki, przeciek treści jelitowej lub moczu, nieprzyjemny
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zapach, głośne gazy) pozostają ze stomikem już na zawsze! A przecież musimy dalej w miarę
możliwości pełnić swoje role społeczne, rodzinne, zawodowe czy chociażby przyjacielskokoleżeńskie. Te produkty wydają się być prostymi i prozaicznymi dla każdego człowieka, ale
dla stomika są niezbędnymi i niezastąpionymi środkami do pielęgnacji stomii. Stanowią
bowiem coś w rodzaju parasolu bezpieczeństwa i ochrony przed negatywnymi skutkami
związanymi z posiadaniem stomii.
Zwracamy też uwagę, że umożliwienie refundacji tych środków pozostaje bez wpływu
na wysokość wydatków płatnika, gdyż nadal byłyby one finansowane w ramach
obowiązujących limitów miesięcznych. Nie powodując zatem wzrostu kosztów po stronie
płatnika, umożliwienie ich refundacji, poprzez dopisanie do katalogu produktów w pkt 99
tabeli w Załączniku do ww. Rozporządzenia, poszerzyłoby jedynie wachlarz produktów
dostępnych dla pacjentów ze stomią w ramach refundacji, co w oczywisty sposób przekłada
się na ich rzeczywistą dostępność.
Pragniemy też zauważyć i przypomnieć, że kwoty refundacji wyrobów medycznych
pozostają niezmienne od roku 2003, co w dużej mierze wpływa na jakość i komfort opieki
stomijnej w Polsce. Nasza organizacja od wielu lata stara się przypominać o tej kwestii. Jest
to bardzo duży problem wielu grup niepełnosprawnych korzystających z zaopatrzenia
w wyroby medyczne. Ogranicza to w wielu przypadkach prawidłową rehabilitację społeczną
lub/ i zawodową tych osób. Pewną zmianę na lepsze przyniosły tu ustawa o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. 2019 poz. 473) oraz ustawa o szczególnych
rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018
poz. 932).
Niestety, naszym zdaniem ta ostatnia ustawa jest krzywdząca dla pozostałych grup
nie posiadających znacznego stopnia. Problem ten zauważają same osoby niepełnosprawne,
gdyż procedury orzekania są kulejące i zmienne w czasie. Mamy więc osoby ze znacznym
stopniem sprzed 10-15 lat, które funkcjonują na dużo lepszym poziomie niż te, które obecnie
mają stopień lekki czy umiarkowany. Pragniemy też poinformować, że bardzo często pacjenci
zostają z przysłowiowym kwitkiem, kiedy po okresie pierwszego roku od rozpoznania
orzeczenie zostaje zmienione ze znacznego na umiarkowany. Natomiast w ich stanie
funkcjonowania nic się nie zmienia.
Nadmieniam też, że Polskie Towarzystw Stomijne POL-ILKO w listopadzie 2018 r.
zwróciło się z apelem do dwóch największych Towarzystw Lekarskich skupiających lekarzy
POZ (Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej), aby bacznie i starannie analizować prośby pacjentów ze znacznym stopniem
o zwiększanie limitów na sprzęt stomijny i środki do pielęgnacji stomii. Naszym zdaniem
racjonalne wykorzystywanie środków publicznych będących w gestii NFZ jest naszą wspólną
troską. Wszak budżet NFZ nie jest z gumy i musimy dbać o pieniądze z naszych składek, aby
były dobrze i prawidłowo wydawane.
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Liczymy, że nasze uwagi i głosy w końcu zostaną usłyszane i dostrzeżone. Zwiększenie
budżetu na ochronę zdrowia jest priorytetem państwa, tak więc zwiększenie i waloryzacja
stawek w katalogu wyrobów medycznych jest koniecznością. Pozwoli to na zmniejszenie
występujących nierówności i niekorzystnego stosunku wydatków budżetowych na wyroby
medyczne do wydatków na leki. Wpłynie to też pozytywnie na funkcjonowanie pacjentów,
poprawi ich zdolności do aktywizacji oraz ograniczy wydatki na niepotrzebne powikłania
spowodowane nieprawidłowym lub niedostatecznym poziomem refundacji.
Z poważaniem

Otrzymują:
1x Adresat (poczta: wm@mz.gov.pl)
1x a/a
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