
POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE 

 

POL-ILKO ZARZĄD GŁÓWNY 

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO  Zarząd Główny  ul. Przybyszewskiego 49  60-355 Poznań 

www.polilko.pl  e-mail: polilko@polilko.pl 
Adres do korespondencji: Andrzej Piwowarski, ul. Zagumnie 81, 32-440 Sułkowice  

NIP 779-16-08-829  KRS 0000076005  REGON 004809170,  
Konto bankowe 95 1020 4027 0000 1402 0300 0965 

Kraków, dnia 01.04.2022 r.   

POL-ILKO-ZG-07/22 

 

Szanowny Pan 

dr Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia  

 

Szanowny Panie Ministrze, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO wielokrotnie, jak 

sprawdziłem od 2008 roku kilkanaście razy, występowało z apelami oraz wnioskami 

formalnymi o zwiększenie poziomu refundacji w zakresie wyrobów do zaopatrzenia stomii, 

ale także 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. Stawki limitów refundacji w zakresie zaopatrzenia stomii nie były waloryzowane od 

roku 2003 i są bardzo skromne oraz niedoszacowane (300 zł – kolostomia, 400 zł – 

ileostomia, 480 zł – urostomia). Naprawdę, w chwili obecnej są to limity bardzo niskie,  

a mogę to potwierdzić osobiście, jako podwójny (uro i ileo), aktywny zawodowo i społecznie 

stomik. 

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. 

Na pewno kilka z naszych postulatów sprzed lat zostało już spełnionych – jak te  

z roku 2018: 

 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).  

 Utrzymanie całkowitej refundacji sprzętu stomijnego  i środków do pielęgnacji stomii. 

 Ułatwienia w systemie refundacji z korzyścią dla pacjentów – to trochę nam wymusiła 

pandemia, ale sprawdzają się bardzo dobrze. 
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Jak przypominam są to postulaty z roku 2018. Wśród tych niespełnionych na pierwsze 

miejsce wysuwa się stały punkt, w którym wnioskujemy o zwiększenie i urealnienie limitów 

kwotowych. Pozwolę sobie przypomnieć te pozostałe, najważniejsze postulaty z roku 2018: 
 

 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. 

 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. 
 

Pragnę podkreśli także, iż zwiększenie limitów dla osób ZN (znaczny stopień, I grupa 

ZUS - dawniej) nie rozwiązało niczego, a wręcz spowodowało jeszcze większe problemy. 

Osobiście uważam, że jest to zapis niesprawiedliwy i niekonstytucyjny, ale nie chcę tego 

rozwijać. Mam na to jednak praktyczne i życiowe uwagi jako pracownik Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie i doradca ds. osób niepełnosprawnych oraz stomik, jak już 

wcześniej wspomniałem. Liczymy i wierzymy, że nasz głos przyczyni się do oczekiwanej od 

wielu lat waloryzacji limitów kwotowych w zaopatrzeniu stomii. 

 

Z poważaniem 

 

 
  
 
 
 
Otrzymują: 
 
1x Adresat (ePUAP)  
1x a/a 
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