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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ministerstwo Zdrowia do walki z wirusem COVID-19 oddelegowało największe szpitale wojewódzkie, 

które przed pandemią realizowały tysiące zabiegów specjalistycznych. W ten sposób nie tylko ograniczono 

dostęp do opieki medycznej pacjentom zdrowym, nie wykorzystano pełni możliwości szpitali specjalistycz-

nych, ale również znacząco zmniejszono budżety danych placówek otrzymujących środki finansowe, które 

zależne są m.in. od liczby i jakości przeprowadzonych zabiegów. Jak słyszę od pracowników medycznych, 

stało się tak, bo Polska nie poszła utartą ścieżką i nie skorzystała z popularnych w Europie rozwiązań, które 

sprowadzały się do nietworzenia szpitali jednoimiennych, lecz uruchamiania oddziałów zakaźnych w ramach 

istniejących już szpitali, umożliwiając im pracę w dotychczasowym wymiarze. 

Spójrzmy na liczby. Oddział położniczo-ginekologiczny w szpitalu wojewódzkim Megrez w Tychach, 

w moim okręgu wyborczym. Przed pandemią w ciągu miesiąca hospitalizowano tu 350–400 pacjentek, od-

bierano 120–130 porodów i wykonywano ok. 50 operacji. Dzisiaj oddział ma jedynie kilka przyjęć, a z nomi-

nalnych 70 łóżek funkcjonuje obecnie zaledwie 20. W podobnej sytuacji jest wiele oddziałów szpitali jedno-

imiennych w Polsce. 

Problemy zgłaszają również mniejsze szpitale, do których trafili zdrowi pacjenci dotychczas obsługiwani 

przez szpitale wojewódzkie. Niedofinansowanie, trudności z wyposażeniem lekarzy w środki ochrony osobi-

stej i gwałtowny wzrost liczby pacjentów. To główne uwagi, które zgłaszają. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 

1. Czy Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szczegółowy 

plan walki z COVID-19 w sytuacji wystąpienia gwałtowanego wzrostu zarażeń na obszarze całego kraju 

(tzw. druga i trzecia fala)? Jeśli tak, to jak będzie wyglądała procedura przekształceń szpitali w placówki 

jednoimienne i jakie będą szły (i kiedy będą wypłacone) za tym fundusze na prowadzenie przez nie działal-

ności? Proszę o konkretną odpowiedź. 

2. Czy przewidywana jest rezygnacja z modelu jednostek jednoimiennych i zmiana strategii walki z cho-

robą w kierunku tworzenia specjalnych oddziałów zakaźnych w ramach już istniejących szpitali? Jeśli tak, to 

czym to jest motywowane? Jeśli nie, to czy ministerstwo przeprowadziło analizę, jak wyglądałby proces wal-

ki z COVID-19 w przypadku funkcjonowania nie jednoimiennych szpitali, a jedynie oddziałów zakaźnych 

w ramach istniejących jednostek? Jakie są jej wnioski? 

3. Jak wygląda systemowy plan powrotu do funkcjonowania placówek jednoimiennych do okresu sprzed 

pandemii? Czy Ministerstwo opracowało systemowe rozwiązania? Czy szpitale, które do tej pory były pla-

cówkami jednoimiennymi, otrzymają pomoc rządową w celu powrotu do normalnego działania? Jeśli tak, to 

jakiej wysokości będą to kwoty i kiedy (konkretnie) zostaną wypłacone? 

4. Na podstawie jakich kryteriów wydawane są decyzje o tzw. odkształcaniu szpitali jednoimiennych? Na 

kiedy ministerstwo planuje zakończenie tego procesu? 

5. W jaki sposób ministerstwo planuje zabezpieczyć świadczenie specjalistycznych usług medycznych 

w regionach, w których funkcjonują szpitale jednoimienne na poziomie sprzed epidemii? Proszę o konkretną 

odpowiedź. Czy zostało opracowane systemowe rozwiązanie w tej kwestii? Jeśli tak, to proszę o przedsta-

wienie opinii ekspertów w tym zakresie, o ile ministerstwo jest w ich posiadaniu. 
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