
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Krzysztofa Kwiatkowskiego, Jacka Burego, Artura Dunina,  

Jana Filipa Libickiego i Wadima Tyszkiewicza 

na 13. posiedzeniu Senatu 

w dniu 2 lipca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne rozpatrzenie pisma Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatyw-

nej (kopia w załączeniu) w sprawie uruchomienia przez Ministerstwo Zdrowia działań, o które PTMP prosi 

w związku z sytuacją w hospicjach. 

Obecnie w wielu hospicjach brakuje środków ochrony osobistej i testów na SARS-CoV-2 oraz funduszy 

na ich zakup. Taka sytuacja zagraża zdrowiu i życiu zarówno personelu, jak i pacjentów (będących w grupie 

najwyższego ryzyka). W wielu wypadkach może to skutkować naruszeniem procedur medycznych i przepi-

sów prawnych, za co odpowiedzialność ponoszą organy właścicielskie i nadzorujące. 

Opieka paliatywna była niedofinansowana już przed epidemią, zaś obecna sytuacja tylko pogłębia istnie-

jące problemy. Wiele hospicjów jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe, które nie mogą liczyć 

ani na kredyty bankowe, ani na wpływy z kwest z powodu wprowadzenia reżimu epidemiologicznego w kra-

ju. 

Organizacje prowadzące hospicja w trybie pilnym potrzebują określenia zasad, według których będą mo-

gły zrobić testy na SARS-CoV-2 wśród pacjentów przyjmowanych do hospicjów stacjonarnych oraz prze-

siewowo wśród personelu. Bardzo ważne jest także zaopatrzenie takich ośrodków w środki ochrony osobi-

stej, takie jak rękawiczki, maseczki, odzież ochronna czy płyny odkażające, lub zabezpieczenie finansowe 

opisanych potrzeb. 

Kolejnym ważnym postulatem, problemem poruszanym w piśmie PTMP, który powinien być rozwiązany 

przez MZ, jest jak najszybsza taryfikacja świadczeń opieki paliatywnej. Poprzednia była przeprowadzona 

przez AOTMiT w 2015 r. w oparciu o koszty z roku 2014. Od tego czasu koszty i wynagrodzenia znacznie 

wzrosły. Według nieoficjalnych ustaleń PTMP z ministerstwem taryfikacja świadczeń opieki paliatywnej 

miała odbyć się na początku bieżącego roku, jednak do tej pory nic nie wiadomo na ten temat, a sam proces 

taryfikacji trwa kilka miesięcy. 
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