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Dot. konieczności utrzymania bezpłatnego zaopatrzenia w produkty stomijne:
Szanowna Pani Marszałek,
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowne Panie i Panowie Posłowie,
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO zwracam się do Państwa
oraz członków obu izb Parlamentu o podjęcie działań na rzecz zapewnienia
pacjentom dostępu do nieodpłatnych produktów stomijnych. Z całą mocą
podkreślamy, że aktualnie procedowane zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu
wyrobów medycznych na zlecenie mogą doprowadzić do wprowadzenia
współpłacenia do refundowanych produktów dla kilkudziesięciu tysięcy chorych.
Wielu z nich nie jest w stanie ponieść tego kosztu.
Doceniamy działania resortu zdrowia zmierzające do wyceny zaopatrzenia
pacjentów stomijnych. Zaproponowane w 2003 r. limity do dziś nie były
waloryzowane. Nie bez znaczenia jest także fakt, że oficjalny wskaźnik inflacji od
momentu ustanowienia limitu wyniósł blisko 60 % (dane Głównego Urzędu
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Statystycznego). W praktyce więc realna kwota pozostająca do dyspozycji pacjenta
od 2003 r. spadła o blisko 70%. Te wszystkie elementy jednoznacznie wskazują na
potrzebę rewaloryzacji limitów dla pacjentów zaopatrywanych w wyroby stomijne.
Niestety, przedstawiona propozycja nie uwzględnia trudnej sytuacji społecznoekonomicznej pacjentów z wyłonioną stomią. Wprowadzenie współpłacenia dla
wielu spośród kilkudziesięciu tysięcy chorych będzie wysiłkiem nie do udźwignięcia.
Brak usunięcia tego zapisu lub brak koordynacji tego rozwiązania z narzędziami
polityki społecznej może doprowadzić do dramatycznego pogorszenia sytuacji
pacjentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Pogłębi
również nierówności w zdrowiu, z którymi walka jest deklarowana jako priorytet
Ministerstwa Zdrowia.
Przypominamy jednocześnie, że wprowadzenie współpłacenia za refundowane
produkty stomijne jest rażąco niezgodna z procesem zwiększania nakładów
publicznych na ochronę zdrowia. Nie dostrzegamy uzasadnienia dla przerzucania
kosztów sprzętu niezbędnego do prowadzenia życia zawodowego, społecznego oraz
rodzinnego wobec faktu, że w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia każdego
roku znajduje się coraz więcej środków. Przypominamy również, że raporty OECD
wskazują, że Polska znajduje się w czołówce państw pod względem odsetka osób
doświadczających rujnujących wydatków prywatnych na zdrowie.
Wobec szczególnej sytuacji pacjentów ze stomią oraz stanu zaawansowania
prac nad projektem nowelizacji rozporządzenia, uprzejmie prosimy o wsparcie
następujących postulatów:
1. eliminację dopłat pacjentów do produktów stomijnych lub wprowadzenie
mechanizmów polityki społecznej, które wesprą pacjentów w najtrudniejszej sytuacji
materialnej;
2. utrzymanie propozycji zwiększenia limitów na sprzęt stomijny w celu zapewnienia
odpowiedniego dostępności tych produktów dla pacjentów;
3. ograniczenie zbędnej biurokracji oraz wprowadzenie jednego dokumentu zlecenia na
refundowane produkty stomijne.
Stoimy przed wielką szansą poprawy sytuacji pacjentów ze stomią. Jak
wskazują doświadczenia, wypracowane rozwiązanie pozostanie z nami na wiele lat.
Liczymy na Państwa wsparcie oraz zaangażowanie w pomoc kilkudziesięciu
tysiącom pacjentów stomijnych z całego kraju.
Z poważaniem

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, tel. 660 479-242
NIP 779-16-08-829 • KRS 0000076005 • REGON 004809170,
Konto bankowe 95 1020 4027 0000 1402 0300 0965

POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE

POL-ILKO ZARZĄD GŁÓWNY
Otrzymują:
1x Adresaci (e-mail)
1x a/a
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