
Przedstawiciele środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego sprawującego opiekę 
nad pacjentami ze stomią zwrócili się do mnie o pomoc w sprawach związanych z 
organizacją opieki medycznej dla tych chorych, w szczególności w sprawie utrzymania 
bezpłatnego zaopatrzenia w sprzęt stomijny i środki pomocnicze. 

Główną przyczyną zaniepokojenia są informacje, iż Ministerstwo Zdrowia i 
Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach poszukiwania oszczędności w systemie ochrony 
zdrowia, zamierzają wprowadzić od przyszłego roku częściową odpłatność za sprzęt 
stomijny. 

Wprowadzenie projektowanych zmian do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące 
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, może zdecydowanie pogorszyć 
jakość życia około 40 tys. pacjentów, także dzieci, u których z powodu choroby 
nowotworowej, przewlekłych chorób lub wad wrodzonych przewodu pokarmowego i 
układu moczowego zaszła konieczność wykonania czasowej lub trwałej stomii. 

Niewątpliwym osiągnięciem w opiece nad pacjentami ze stomią było 
wprowadzenie przez Ministra Zdrowia w 1992 roku pełnej refundacji sprzętu 
stomijnego i środków pomocniczych. Obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. jednolite 
limity miesięczne (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 r., Dz. U. nr 85 
z dnia 16.05.2003 r.) gwarantowały chorym pełną refundację przez NFZ sprzętu 
stomijnego oraz środków pomocniczych służących do pielęgnacji stomii. Mimo 
pewnego pogorszenia sytuacji pacjentów, w związku z jednoczesnym wprowadzeniem 
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7% podatku VAT na te wyroby, co ograniczyło ilość otrzymywanego w ramach limitu 
sprzętu, większość chorych z kolostomią, ileostomią oraz urostomią miała zapewnioną 
szansę na w miarę normalne funkcjonowanie w codziennym życiu. 

Jednocześnie dotarły do mnie informacje o pogarszaniu się jakości opieki nad 
tymi pacjentami wskutek ograniczania liczby poradni stomijnych i przekazywania 
chorych do poradni chirurgicznych. Na jakość opieki nad pacjentami ze stomią wpływa 
też niedocenianie przez część personelu medycznego znaczenia edukacji pacjentów , ich 
rodzin i opiekunów, w zakresie czynności pielęgnacyjnych, oraz funkcjonowania w 
codziennym życiu. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z póź. zm.) zwracam się do 
Pani Minister z prośbą o udzielenie informacji w sprawie projektowanych od przyszłego 
roku zasad zaopatrzenia pacjentów w sprzęt stomijny i środki pomocnicze, a także w 
sprawie poprawy organizacji i jakości opieki medycznej nad tymi pacjentami 


