
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

na 11. posiedzeniu Senatu 
w dniu 10 maja 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej ponownie wnoszę o zmianę treści zarządzenia nr 81/2011/DSOZ 

prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawiera-
nia i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

W wyniku wprowadzenia tego zarządzenia w samym województwie lubuskim zamknięto aż czterdzieści 
dwie poradnie specjalistyczne. Są to między innymi poradnie: diabetologiczna w Zbąszynku, hematologiczna 
w Żarach, nefrologiczna w Gorzowie Wielkopolskim, neurologii dziecięcej w Lubsku, onkologiczne w Ża-
rach i Zielonej Górze, neurochirurgiczna w Drezdenku, okulistyczna w Ośnie Lubuskim, leczenia bólu w 
Czerwieńsku. Treść zarządzenia najbardziej dotknęła poradnie ginekologiczno-położnicze. Zamknięto ich aż 
dwanaście: w Łagowie Lubuskim, Bogdańcu, Kostrzynie, Siedlisku, Kalsku, Małomicach, Bledzewie, Kar-
gowej, Chlebowie, Grabicach, Żarach i Czerwieńsku. 

Zgodnie z zarządzeniem jednym z warunków istnienia poradni specjalistycznych jest ich funkcjonowanie 
co najmniej trzy dni w tygodniu po cztery godziny dziennie, w tym co najmniej raz w godzinach przedpołu-
dniowych i raz w godzinach popołudniowych. W przeciwnym razie następuje wypowiedzenie umowy przez 
NFZ. 

Przychodnie czynne kilka razy w tygodniu dawały możliwość skorzystania z usług lekarzy specjalistów. 
Dojazd do większych ośrodków miejskich jest często dużym problemem i wiąże się z dodatkowymi kosztami 
po stronie pacjentów. Wyrównywanie szans dostępu do usług zdrowotnych dla ludzi z mniejszych ośrodków 
miejskich nie powinno polegać na zamykaniu przychodni, lecz na zwiększaniu dostępu do poradni specjali-
stycznych. W dużych miastach problem ten nie jest tak widoczny jak w małych miejscowościach. Obecnie 
pacjenci są zmuszeni do długiego, trwającego często kilka miesięcy, oczekiwania na leczenie u lekarzy spe-
cjalistów. 

Ponownie apeluję o zmianę założeń powyższego zarządzenia. Rozumiem, iż prowadzenie poradni specja-
listycznych wiąże się z wysokimi kosztami ich funkcjonowania, jestem jednak przekonany, że życie i zdro-
wie ludzkie jest od tych kosztów ważniejsze. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 




