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W imieniu swoim oraz całej organizacji, członków, pacjentów i ich rodzin chciałbym
złożyć szczere gratulacje i gorące życzenia w związku z powołaniem Pana na stanowisko
Ministra Zdrowia. Jest to bardzo odpowiedzialna i ważna funkcja dla każdego Polaka, bo nie
ulega wątpliwości, że troska i dbanie o zdrowie to jeden z najważniejszych aspektów naszego
życia.
Liczymy bardzo na otwarcie nowego Rządu na dialog oraz rozwiązania propacjenckie.
Nie będę przytaczał wielu banałów i komunałów, ale naprawdę na ochronę zdrowia
wydajemy stanowczo za mało. Dotyczy to wszelkich aspektów systemu – od zarobków dla
lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i innych zawodów
medycznych poprzez wydatki na profilaktykę, leki czy wyroby medyczne, które to szczególnie
„leżą nam na sercu”. Potrzeby te będą wzrastały wraz ze starzeniem się społeczeństwa, co
wg statystyk jest nieuchronne. Same rozpoznania raka jelita grubego (rjg) w Polsce to
obecnie 18 tys. osób rocznie, a ogółem wszystkie nowotworowy to 159 tys. osób (2014 r.).
Niestety, z powodu późnych diagnoz rjg rozpoznawany jest w bardzo zaawansowanych
stadiach, co też skutkuje złymi rokowaniami oraz w około 30% kończy się wyłonieniem
stomii.
W ostatnim czasie POL-ILKO odpowiadało na projekt rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 04 grudnia
2017 r. Jesteśmy zadowoleni dalszym zwiększaniem budżetu NFZ na refundację wyrobów
medycznych i przyjmujemy z radością pozytywne zmiany zwiększające kategorie osób, dla
których refundacja będzie możliwa, ale to bardzo niewielka grupa osób. Dalej nie ma
bowiem możliwości refundacji dla osób z przetokami gastrycznymi (samoistnymi). Polskie
Towarzystwo Stomijne POL-ILKO stoi na stanowisku, iż proponowane rozwiązania w dalszym
ciągu nie zaspokajają potrzeb osób ze stomią w Polsce. Powyższe stawki limitów refundacji
nie były waloryzowane od roku 2003 i są bardzo skromne oraz niedoszacowane.
POL-ILKO wielokrotnie występowało z apelami oraz wnioskami formalnymi
o zwiększenie poziomu refundacji w zakresie wyrobów do zaopatrzenia stomii, ale także
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zwiększenia budżetu na refundację wyrobów medycznych. W ślad za zwiększaniem budżetu
NFZ, co jest wielką potrzebą społeczną wynikająca z zapóźnień wielu ekip rządzących,
a przede wszystkim wynikającym z nieubłaganych danych demograficznych (starzenie się
społeczeństwa) i epidemiologicznych potrzeby w tym zakresie będą coraz większe.
Pragniemy także zwrócić uwagę na wiele innych problemów, z którymi borykają się
osoby ze stomią w Polsce. Po pierwsze brak jakiejkolwiek opieki środowiskowej dla tych
osób, zwłaszcza samotnych i mieszkających poza dużymi aglomeracjami, jak również brak
odpowiednich poradni specjalistycznych (stomijnych). Wskazujemy też bardzo poważny
aspekt, jakim jest marginalizacja i stygmatyzacja osób ze stomią.
Nasze wnioski i postulaty to:
 Zwiększenie całkowitych wydatków państwa na ochronę zdrowia. W naszej ocenie
proponowane 6% w 2025 roku potrzebne jest już dziś! Według nas ten wskaźnik za osiem
lat może nawet nie odpowiadać dzisiejszym nakładom na służbę zdrowia (4,67% w roku
2018). Czyż zdrowie nie jest największą wartością i dobrem człowieka?
 Zmiana wysokości oraz proporcji wydatków na wyroby medyczne w stosunku refundacji
leków (mamy 1:8,5, a powinniśmy dążyć do co najmniej 1:7). Dalej jesteśmy na ostatnim
miejscu spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej, o krajach zachodnich nie wspominając.
Czesi na refundację wyrobów medycznych wydają średnio na osobę 415 zł, Słowacy 150
zł, Węgrzy 70 zł, a Polacy ….23 zł w roku 2018.
 Utrzymanie całkowitej refundacji sprzętu stomijnego i środków do pielęgnacji stomii.
 Urealnienie limitów kwotowych na sprzęt stomijny (wzrost o 50%).
 Powrót do idei poradni stomijnych. Późna opieka nad stomikami w Polsce jest
praktycznie żadna.
 Umożliwienie fachowej pomocy i opieki pielęgniarek stomijnych w domu pacjenta.
 Uwolnienie limitów dla dzieci i młodzieży! Koszty dla systemu naprawdę niewielkie,
a zysk niewspółmierny.
 Powrót do możliwości indywidualnego zwiększenia limitu dla osób z bardzo
problematyczną stomią – taka praktyka była za czasów Kas Chorych, kiedy to Konsultant
Wojewódzki mógł podjąć taką decyzję.
 Wzrost standardów opieki środowiskowej nad osobami ze stomią – kursy, szkolenia,
konferencje.
 Ułatwienia w systemie refundacji z korzyścią dla pacjentów – mamy XXI wiek, erę
cyfryzacji, a pacjent „biega od Annasza do Kajfasza” kompletując papierki i pieczątki.
Czyż nie jest to ironia? A może jest to specyficzna forma rehabilitacji? Dotyczy to
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wszystkich przedmiotów w katalogu wyrobów medycznych, a zwłaszcza tych
wydawanych cyklicznie.
Liczymy, że nasz głos przyczyni się do zmiany priorytetów i działań instytucji państwa
polskiego w zakresie zabezpieczenia odpowiedniego poziomu funkcjonowania służby
zdrowia w Polsce. Dotyczy to wszystkich Parlamentarzystów, Rządu RP, a przede wszystkim
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i Ministra Zdrowia.
W załączeniu przesyłam okolicznościowy numer Stomika, wydany w ubiegłym roku
z okazji 30-lecia działalności POL-ILKO.

Z poważaniem
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