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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Otrzymałem od pracowników Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach – Ochojcu drama-

tyczny list w sprawie przeniesienia oddziału onkologii i poradni onkologicznej z Górnośląskiego Centrum 

Medycznego do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35. 

Organem założycielskim dla obydwu placówek jest Śląski Uniwersytet Medyczny, nie wiadomo jednak, 

kto był inicjatorem tej decyzji – podjętej w wielkim pośpiechu, bez konsultacji ze stroną społeczną i medycz-

ną. O tej decyzji pracownicy dowiedzieli się 10 maja br. od osób postronnych, a planowane przeniesienie 

miało nastąpić już 1 lipca br. W ocenie związkowców takiego przeniesienia bez szkody dla pacjentów nie da 

się przeprowadzić w tak krótkim czasie. 

Dobrze przypomnieć, że oddział onkologii w GCM powstał w 2011 r. przy akceptacji personelu całego 

szpitala. Zgodzono się na zrezygnowanie ze wzrostu wynagrodzeń, a także premii, aby zainwestować w two-

rzenie oddziału. Szybko też powstały oddział onkologii stał się jednym z najnowocześniejszych w kraju. Pa-

cjent leczony na oddziale onkologii w GCM ma zapewnioną wszelką niezbędną, specjalistyczną opiekę me-

dyczną (kardiologiczną, neurologiczną, chirurgiczną, nefrologiczną), co gwarantuje kompleksowe leczenie i 

podnosi komfort życia leczonych pacjentów. Chorzy leczeni w oddziale mają dostęp do niezbędnych konsul-

tacji oferowanych przez personel innych oddziałów ochojeckiego szpitala. Baza diagnostyczna szpitala, na 

którą składają się Zakład Radiologii, Zakład Endoskopii, Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Patomor-

fologiczna umożliwia precyzyjne i szybkie diagnozowanie chorób nowotworowych i powikłań leczenia on-

kologicznego. Oddział onkologii cieszy się renomą w środowisku medycznym, a przede wszystkim wśród 

pacjentów, ponieważ w innych szpitalach niechętnie leczy się pacjentów cierpiących na nowotwór i posiada-

jących choroby współistniejące, takie jak cukrzyca, miażdżyca, choroby nerek, choroby serca czy choroby 

neurologiczne. W GCM jest możliwe leczenie takich chorych, gdyż jest to szpital wieloprofilowy i w razie 

powikłań można pacjentom pomóc. 

Oddział onkologii posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewający na 8 milionów zł, a w 

zamian GCM ma z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego otrzymać oddział pneumonologii, który ma kon-

trakt 3-milionowy. Należy dodać, że Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach przy ul. Ceglanej 

posiadało kontrakt na onkologię, jednak ten został mu odebrany w atmosferze skandalu w 2012 r. Do dymisji 

podał się wówczas ówczesny dyrektor śląskiego NFZ Zygmunt Klosa i od tamtej pory szpital ten różnymi 

sposobami bezskutecznie stara się o ponowne pozyskanie środków z NFZ. 

Jak mnie poinformowano, wokół UCK powstały prywatne firmy (…), (…) i (…), które posiadają wysoko-

specjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki nowotworowej i radioterapii. W 2012 r. te firmy zawarły 

porozumienie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym na udzielanie świadczeń pacjentom Uniwersyteckiego 

Centrum Klinicznego chorym na nowotwory, zapewne w nadziei na szybki i duży zysk, jeżeli szpital ten 

uzyska kontrakt z NFZ. Do dnia dzisiejszego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (wcześniej Szpital Okuli-

styczny, którym kierowała prof. Ariadna Gierek) nie otrzymało kontraktu, więc można podejrzewać, że ta 

zamiana oddziałów, która miała nastąpić 1 lipca br., ma na celu przejęcie kontraktu z GCM, a w dalszej per-

spektywie – czerpanie przez wymienione prywatne firmy zysków z publicznego portfela. 

Dyrekcje obu szpitali, które podpisały porozumienie o przeniesieniu oddziałów, tłumaczą tę decyzję do-

brem chorego i kompleksowością leczenia. Dla pracowników GCM sytuacja przedstawia się zgoła inaczej i 

rzeczywisty cel jest zupełnie inny. Tym bardziej, że z GCM zabierany jest sprzęt medyczny, łącznie z łóżka-

mi, komputerami i biurkami, a lekarze i personel pielęgniarski są zmuszeni na mocy art. 23
1
 przejść do szpi-

tala na Ceglaną. 

Związki zawodowe zwróciły się na piśmie z prośbą o pomoc do: dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ Je-

rzego Szafranowicza, prezesa NFZ Andrzeja Jacyny, premiera RP Mateusza Morawieckiego, ministra nauki i 

szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie onkologii Wiesława Bala, 

jak również do ministra zdrowia, czyli do Pana, Panie Ministrze. O ile mi wiadomo, scedował Pan odpowiedź 

na dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ Jerzego Szafranowicza. 



Panie Ministrze, proszę przyjrzeć się bliżej tej sprawie, nie można bowiem pogodzić się z faktem, iż pry-

watne firmy będą drenowały publiczne pieniądze, a Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przejmie oddział z 

GCM wraz z kontraktem, całym wyposażeniem oraz personelem. Z całą pewnością ucierpią na tym pacjenci, 

których protesty i listy sprzeciwu nie są w ogóle brane pod uwagę. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 
 


