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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Śląsk jest regionem, w którym przyrost zakażonych koronawirusem jest najwyższy w Polsce. Kopalnie 

stanowią obecnie większy problem niż domy pomocy społecznej. Liczba chorych w naszym województwie 

wynosi już prawie 4 tysiące, z czego ogromną część stanowią górnicy. Tylko wczoraj, tj. 12 maja 2020 r., 

potwierdzono aż 492 nowe zakażenia. To największy wzrost od początku epidemii koronawirusa. 

Czy można było tego uniknąć? Na pewno można było znacznie zminimalizować ryzyko. Zamiast skupiać 

się na zakazach dotyczących przebywania obywateli w lasach, parkach i na terenach zielonych, można było 

wprowadzić wówczas nowe zasady organizacji pracy w kopalniach, tj. systemy prac zmianowych oraz sys-

temy zjazdów, rozpocząć regularny pomiar temperatury pracowników i zapewnić środki do dezynfekcji 

i ochrony osobistej, rozpocząć też odkażanie newralgicznych miejsc, postawić tzw. wymazobusy. Trzeba być 

świadomym tego, że w jednym czasie pod ziemią znajduje się od kilkuset do 1 tysiąca ludzi, a warunki pracy 

nie są tak komfortowe jak na powierzchni. 

Przy tej okazji warto przypomnieć, że w sierpniu 2019 r. rząd podjął decyzję o likwidacji Instytutu Medy-

cyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (kiedyś: Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglo-

wym i Hutniczym w Sosnowcu), którego likwidacja ma trwać do 15 września 2022 r. Już w sierpniu zeszłego 

roku, jeszcze jako posłanka z tego regionu, ale również jako lekarz, interweniowałam w tej sprawie i sprze-

ciwiałam się błędnej, w moim przekonaniu, decyzji rządu. Pomijając cały zamęt spowodowany sposobem 

przeprowadzania likwidacji placówki, z którą MZ i rząd sobie nie radzą, należy zauważyć, jak ważne jest 

funkcjonowanie takiego instytutu w naszym regionie i nie tylko. Teraz, w czasie epidemii, może jak nigdy 

wcześniej, okazuje się, jak potrzebne są te placówki, a jak łatwo, lekkomyślnie oraz bez umiejętności przewi-

dywania podejmuje się decyzję o ich likwidacji. 

Ośrodek pełnił ważną rolę w systemie zabezpieczenia medycznego pod względem toksykologicznym 

i leczniczym mieszkańców naszego województwa. Było to ogromnie istotne ze względu na przemysłowy 

charakter oraz wysoki stopień urbanizacji naszego regionu. Ośrodek specjalizował się w schorzeniach gór-

nych dróg oddechowych, dysponował wysokospecjalistycznym sprzętem, ale co najważniejsze, specjali-

styczną kadrą medyczną. Do Sosnowca trafiały także przypadki m.in. najcięższych zatruć, gdyż działał tu 

ośrodek toksykologii. To wszystko zostało zniweczone przez błędne decyzje Ministerstwa Zdrowia. Teraz, 

w okresie epidemii te błędy są widoczne jeszcze bardziej. Śląsk ze względu na gęstość zaludnienia, liczne 

zakłady pracy, w tym kopalnie i huty, oraz zwartą zabudowę powinien być najważniejszym miejscem obser-

wacji i podejmowania decyzji zgodnie z reżimem sanitarnym przez Ministerstwo Zdrowia. 

Dlatego dopytuję o plan działań, strategię walki z koronawirusem na Śląsku i w kraju. 

Beata Małecka-Libera 

 
 


