
- Niedawno zakoƒczy∏a si´ kadencja po-
przedniego Zarzàdu, oprócz osób zmienili Paƒ-
stwo równie˝ statut. Jakie skutki, w Pana ocze-
kiwaniu, majà przynieÊç te zmiany?

- Zmiana statutu podyktowana by∏a kil-
koma wzgl´dami. Przede wszystkim po-
przedni statut rejestrowany by∏ w roku
1987. Jak wiemy przez ten czas bardzo wie-
le si´ zmieni∏o. Najwi´ksza zmiana nastàpi-
∏a w chwili wejÊcia w ˝ycie Ustawy o dzia-
∏alnoÊci po˝ytku publicznego i wolontaria-
cie z dnia 24 kwietnia 2004 roku. Nasz sta-
tut wymaga∏ zasadniczych poprawek, aby-
Êmy mogli staraç si´ o status organizacji po-
˝ytku publicznego. Wprowadzono te˝ ko-
lejnà kategori´ cz∏onków - cz∏onków wspie-
rajàcych. 

- Czy ma Pan zamiar kontynuowaç strategi´
poprzedniego Zarzàdu? Czy mo˝e postanowie-
nie uzyskania statusu organizacji po˝ytku pu-
blicznego jest poczàtkiem „wielkich zmian“?

- Mam wielki szacunek do dzia∏aƒ po-
przedników z Zarzàdu G∏ównego POL-
ILKO. Ale tak˝e do wczeÊniejszych w∏adz
Towarzystwa, a przede wszystkim Aliny
Matysiak. B´dziemy chcieli kontynuowaç
dobre wzorce wczeÊniejszych zarzàdów oraz
wspó∏prac´ z producentami i przedstawicie-
lami firm stomijnych. MyÊl ,́ ˝e b´dziemy
chcieli zaanga˝owaç profesjonalnà firm ,́
która by poprowadzi∏a dla nas kilka projek-
tów. MyÊlimy tak˝e o wprowadzeniu legity-
macji dla cz∏onków, a mo˝e nawet odznace?   

- Czym spowodowana jest zmiana nazwy
Stowarzyszenia z Polskiego Towarzystwa Opie-

ki nad Chorymi ze Stomià POL-ILKO na Pol-
skie Towarzystwo Stomijne?

- Zmiana nazwy to wynik dyskusji wÊród
naszych cz∏onków oraz zmiana pozycji
osób ze stomià. W latach osiemdziesiàtych
i dziewi´çdziesiàtych naszym celem by∏a
walka o dost´p do sprz´tu stomijnego, re-
fundacj´ oraz jednolite limity dla ca∏ego
kraju. W obecnym czasie naszym podsta-
wowym celem jest organizowanie ruchu
stomijnego, lobbing na rzecz osób ze sto-
mià, dzia∏ania profilaktyczne, promujàce
zdrowie, a tak˝e integrowanie Êrodowiska
oraz wspó∏praca z innymi organizacjami
pozarzàdowymi dzia∏ajàcymi na rzecz pa-
cjentów.

Ponadto jest to ogólny trend na nazw´
krajowych organizacji stomijnych skupio-
nych w Europejskim Stowarzyszeniu Sto-
mijnym (EOA) - Czech ILCO, Deutche
ILCO, Latwian Ostomy Association. Pol-
skie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO -
to chyba dobra nazwa.  

- Zlikwidowali Paƒstwo Oddzia∏y POL-
ILKO w Lublinie i Opolu. Dlaczego?

- Likwidacja oddzia∏ów w Lubinie oraz
Opolu by∏a konsekwencjà niespe∏nienia
przez te oddzia∏y wymagaƒ statutowych.
Podstawowym wymogiem jest, aby w od-
dziale by∏o minimum 25 cz∏onków i kilka
aktywnych osób, które poprowadzà dzia∏al-
noÊç oddzia∏u. Niestety z tà aktywnoÊcià
spo∏ecznà wÊród Polaków nie jest jeszcze
tak dobrze.    

- Jaka jest historia dnia 5 paêdziernika, od
niedawna ustanowionego „Dniem Stomika“? 

- Dzieƒ Stomika to próba prze∏o˝enia ob-
chodów Êwi´ta wszystkich osób ze stomià
wzorem EOA (Âwiatowego Stowarzyszenia
Stomijnego), które organizuje co trzy lata
obchody Âwiatowego Dnia Stomika
(World Ostomy Day - WOD). My chcieli-
Êmy, aby to Êwi´to by∏o okazjà do integracji
Êrodowiska stomików oraz sta∏o si´ czymÊ
w rodzaju apelu do wszystkich zdrowych
o w∏aÊciwà profilaktyk´ w kierunku raka
jelita grubego. 

- Czy obecny Zarzàd ma ju˝ konkretne plany
w zakresie walki o prawa stomików?

- OczywiÊcie celem zarzàdu jest troska
o jak najlepsze funkcjonowanie w ˝yciu

spo∏ecznym, osobistym i zawodowym
osób ze stomià. Naszym priorytetem jest
przede wszystkim uÊwiadamianie osób
decydujàcych o sprawach finansowych
i merytorycznych w Ministerstwie Zdro-
wia, jakie sà potrzeby stomików. Chcieli-
byÊmy aby limity zosta∏y podniesione
chocia˝ o stawk´ VAT-u (7%), który zo-
sta∏ wprowadzony po wejÊciu Polski do
UE. Ponadto same limity obowiàzujà ju˝
5 rok (od 2004 roku). Mamy te˝ kilka po-
mys∏ów na aktywizacj´ Êrodowiska osób
ze stomià. Powiedzmy, ˝e najwczeÊniej za
dwa lata zobaczymy, co z tych planów uda
si´ zrealizowaç.

- Na poczàtku tego roku POL-ILKO bardzo
g∏oÊno protestowa∏o po opublikowaniu projektu
nowelizacji rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
dot. zasad refundacji przedmiotów ortopedycz-
nych i Êrodków pomocniczych. Czy domagajàc
si´ utrzymania dotychczasowych zasad refun-
dacji produktów stomijnych uwa˝acie, ˝e aktu-
alne rozwiàzania sà dla Was optymalne?

- Rozwijajàc ten wàtek uwa˝am, ˝e naj-
lepszym rozwiàzaniem by∏oby zniesienie li-
mitów na sprz´t stomijny. Nale˝a∏oby zro-
biç tylko odpowiednià symulacj´ oraz kal-
kulacje kosztów i przedstawiç w NFZ i MZ.
Zatem to, co realne to zwi´kszenie limitów
o 10 - 20% oraz przekonanie, ˝e wprowa-
dzanie cz´Êciowej odp∏atnoÊci w zale˝noÊci
od stopnia niepe∏nosprawnoÊci nie jest do-
brym rozwiàzaniem. Najbardziej odczuwal-
ne by∏oby to dla ludzi biednych oraz miesz-
kaƒców ma∏ych miejscowoÊci i na wsi.    

- Jak wyobra˝a Pan sobie sytuacj´ Stowarzy-
szenia pod koniec swojej kadencji? 

- Przede wszystkim myÊl´ o zwi´kszeniu
liczby cz∏onków POL-ILKO o 40%. Limity
sprz´tu stomijnego sà zwi´kszone o 25%.
W przygotowaniu jest  Biuro Zarzàdu
G∏ównego, które przejmie prace organiza-
cyjne. Obroty roczne POL-ILKO sà w gra-
nicach kilku mln z∏otych. Znaczna cz´Êç
Êrodków pozyskiwana jest z 1% oraz dota-
cji krajowych i zagranicznych. Towarzy-
stwo wydaje w∏asne pismo. Zaanga˝owani
jesteÊmy w kilka kampanii spo∏ecznych.
Media stajà si´ przychylne tematowi raka
jelita grubego oraz osobom ze stomià.
Science fiction?!? Zobaczymy.

■
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O zmianach w Polsk im
Towar zystwie  Stomi jnym POL- ILKO

z Andrzejem Piwowarskim
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Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO
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