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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do ministra zdrowia Łu-

kasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!  

Zwracam się z prośbą o pomoc dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, którzy znaleźli się w dramatycznej sytu-

acji wynikającej z przekształcenia kozielskiego szpitala w jednoimienny szpital zakaźny. Przez tę decyzję zostali 

oni pozbawieni równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.  

Szpital w Kędzierzynie-Koźlu to jedyna tego typu placówka służąca mieszkańcom miasta i całego powiatu, po-

siadająca wiele specjalistycznych oddziałów, m.in. ortopedię, okulistykę, neurologię czy oddział położniczy. Przy 

szpitalu działa także Polsko-Amerykańska Klinika Serca.  

W marcu 2020 r. szpital ten został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny. Pacjenci utracili terminy 

zaplanowanych operacji, a szpital przestał obsługiwać m.in. osoby poszkodowane w wypadkach, z zawałami serca 

i z udarami, czyli przypadki wymagające natychmiastowej hospitalizacji. 

Decyzja o przekształceniu kozielskiego szpitala od samego początku budziła wiele kontrowersji i niepokoiła 

mieszkańców miasta. Szpital posiadał infrastrukturę niezbędną do obsługi pacjentów zakażonych koronawirusem, 

jednak decyzja o wyborze tej lokalizacji była zaskakująca ze względu na to, że był on jedyną placówką zabezpie-

czającą zdrowie mieszkańców blisko 100-tysięcznego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.  

Tylko w sąsiednim powiecie opolskim, powiecie o nieznacznie większej liczbie ludności, funkcjonuje obecnie 

kilka szpitali. Gdyby właśnie tam zdecydowano się przekształcić jeden ze szpitali na zakaźny, z pewnością nie 

spowodowałoby to tak wielu utrudnień dla tamtejszych mieszkańców, jak ma to teraz miejsce w Kędzierzynie-

Koźlu. 

Niezrozumiałym działaniem jest także otwarcie dwóch jednoimiennych szpitali zakaźnych w Kędzierzynie-

Koźlu i w Raciborzu, które dzieli od siebie odległość zaledwie 40 km. 

Kolejną kwestią jest fakt, że w Kędzierzynie-Koźlu nie stworzono do tej pory żadnej zastępczej placówki me-

dycznej, która mogłaby choć częściowo zabezpieczyć ochronę zdrowia mieszkańców miasta. Wszyscy pacjenci 

kierowani są do szpitali w Opolu, Strzelcach Opolskich, Głubczycach i Krapkowicach, do których trudno jest się 

dostać komunikacją publiczną, działającą obecnie w ograniczonym zakresie.  Niestety mieszkańcy wskazują, że są 

często odsyłani z jednej placówki do drugiej, a transport muszą organizować we własnym zakresie ze względu na 

brak wolnych karetek. Ponadto w Kędzierzynie-Koźlu wiele osób zatrudnionych jest w zakładach chemicznych, 

w których dochodzi do różnego rodzaju wypadków, tak więc kozielska placówka tym bardziej powinna zabezpie-

czać w należyty sposób ochronę ich zdrowia. 

W Kędzierzynie-Koźlu brakuje odpowiedniej liczby karetek, by transportować pacjentów do innych szpitali. 

Powiat dysponuje zaledwie 4 karetkami, które wracają z odległych miast po kilku godzinach, a w tym czasie 

pierwszej pomocy na miejscu udziela mieszkańcom straż pożarna. 

W obecnej sytuacji, kiedy epidemia wydaje się opanowana, należy zadać pytanie, czy mieszkańcy powiatu kę-

dzierzyńsko-kozielskiego nie odczują więcej negatywnych skutków z powodu utrudnionego dostępu do właściwej 

opieki medycznej niż z powodu koronawirusa oraz czy nie będzie tak, że więcej ludzi straci życie i zdrowie z po-

wodu innych chorób. 

Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla domagają się zmiany decyzji wojewody, przywrócenia kozielskiego szpitala 

do normalnego funkcjonowania i stworzenia szpitala zakaźnego w innym mieście. Uważam, że jest to dobry czas, 

aby rozważyć, czy nie należałoby przenieść pacjentów zakażonych koronawirusem do szpitala w Raciborzu, 

a w międzyczasie stworzyć szpitala zakaźnego np. w Opolu, które posiada kilka szpitali oraz zdecydowanie lepsze 

zaplecze medyczne. 

Apeluję o udzielenie władzom samorządowym stosownej pomocy, stworzenie w mieście tymczasowej placów-

ki medycznej w zastępstwie szpitala, zwiększenie liczby karetek i zapewnienie mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla 

konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, którego zostali 

pozbawieni. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 

  

 


