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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój i rodzina to jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed każdym 

rządem. „Drużyna dobrej zmiany” doskonale o tym wie, dlatego na przestrzeni ostatnich 2 lat podejmuje 

liczne, często trudne i wymagające odwagi, reformy. Reformy, które w efekcie końcowym mają zapewnić 

szeroko rozumiane bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczną. Jedne z najtrudniejszych zadań w pracy par-

lamentarnej, z jakimi przychodzi się mierzyć, związane są z reformą służby zdrowia. 

Zgodnie z nowelizacją z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-

nansowanych ze środków publicznych została wprowadzona tzw. sieć szpitali. Przy całej, słusznej zresztą, 

diagnozie problemów służby zdrowia w Polsce warto zastanowić się, czy nie należałoby raz jeszcze przyjrzeć 

się zapisom o tzw. sieci szpitali i wprowadzić w pewnych obszarach niewielkich korekt. 

W przedmiotowej ustawie brakuje rozwiązań odnoszących się do szpitali, które w momencie wejścia w 

życie sieci szpitali (1 października 2017 r.) były już w zaawansowanym stadium budowy lub wręcz na etapie 

końcowym budowy. Niejako z góry wykluczono te placówki z sieci, nie dając im szans na leczenie pacjen-

tów. Zapisy ustawowe, które wymagają, aby szpital funkcjonował przez minimalny okres 2 lat (na dzień 

1 października 2017 r.) są w przypadku takich podmiotów niemożliwe do spełnienia. 

Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w Katowicach, gdzie z inicjatywy osoby prywatnej, bez udziału 

środków publicznych, powstał duży kompleks medyczny składający się ze szpitala wielospecjalistycznego 

(10 oddziałów, 4 sale operacyjne) przystosowanego do pracy 24 h/7, izby przyjęć, zakładu diagnostyki obra-

zowej, 20 poradni specjalistycznych. Rozmach inwestycji, która rozpoczęła się w 2013 r., pozwala przypusz-

czać, że w zamyśle pomysłodawcy i realizatora przedsięwzięcia nie jest i nie było nastawianie się na realiza-

cję wybranych procedur medycznych. O tym świadczy m.in. wspomniana gotowość placówki do przyjmo-

wania pacjentów nie tylko w trybie planowym, ale także nagłym, jak również utworzenie oddziałów po-

wszechnie uznawanych za nierentowne, takich jak choćby geriatria czy oddział chorób wewnętrznych. 

Szanowny Panie Ministrze, dla mieszkańców całej aglomeracji śląskiej niezrozumiałe jest, że duży, no-

woczesny i w pełni wyposażony szpital nie może leczyć pacjentów w ramach powszechnego systemu ubez-

pieczeń zdrowotnych tylko dlatego, iż nie może wykazać się wymaganą w ustawie historią w udzielaniu 

świadczeń medycznych.  

W związku z tym prosimy Pana Ministra o rozważenie możliwości weryfikacji ustawy o sieci szpitali i 

wprowadzenia dodatkowych zapisów wyłączających do ustawy.  

Prosimy ponadto o informację, czy planowana jest w tym roku dodatkowa, tzw. mała ustawa dotycząca 

sieci szpitali. 
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