INFORMACJA
o wspólnym posiedzeniu
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej

oraz

nr posiedzenia: 19

Komisji Zdrowia
nr posiedzenia: 18

data posiedzenia: 30 czerwca 2020 r.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sytuacji
pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej w okresie pandemii choroby
zakaźnej COVID-19.
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jan Filip Libicki.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej:
Artur Dunin, Ewa Gawęda, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena Kochan, Jan Filip
Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska,
senatorowie członkowie Komisji Zdrowia:
Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Agnieszka Gorgoń-Komor,
Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska,
Wojciech Skurkiewicz,
goście, m.in.:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
sekretarz stanu Iwona Michałek ze współpracownikami,
Ministerstwo Zdrowia:
sekretarz stanu Waldemar Kraska ze współpracownikiem,
przedstawiciel Związku Miast Polskich,
Parlament Europejski:
poseł Jarosław Duda.

Ad 1.
W trakcie posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Ministerstwa Zdrowia przedstawili informację na temat bieżącej sytuacji w domach pomocy
społecznej w związku z pandemią, w tym m.in. liczby DPS-ów, w których stwierdzono
zakażenie wirusem, liczby zakażonych wśród pensjonariuszy i pracowników oraz danych
dotyczących śmiertelności związanej z COVID-19. Ponadto przestawiono również działania
podejmowane przez oba resorty wobec domów pomocy społecznej w związku z pandemią.

Wskazano na wydawane przez ministerstwa instrukcje, zalecenia i rekomendacje
przekazywane za pośrednictwem MSWiA do wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego
prowadzących przedmiotowe placówki, dotyczące m.in. funkcjonowania DPS-ów w okresie
pandemii, postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem w placówce czy
procedur przyjęcia nowych pensjonariuszy. Ponadto poinformowano o zaopatrzeniu placówek
w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne, dofinansowaniu ich bieżącej
działalności, w tym przekazaniu środków na gratyfikację pracowników, oraz o pozyskaniu we
współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej środków na ten cel
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dyskusji senatorowie podnosili m.in. kwestię statusu pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach
i dysproporcji ich wynagrodzeń w stosunku do pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opieki
zdrowotnej, kwestię realizacji w praktyce zalecenia pracy w jednym miejscu dla pracowników
służb medycznych w czasie pandemii i związanej z tym konieczności wyrównywania
wynagrodzeń oraz problem braków kadrowych w DPS-ach w kontekście konieczności
zapewnienia rotacji pracowników w czasie pandemii.

Opracowano w BPS

