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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  

Szanowny Panie Ministrze! 

Mijają 4 miesiące od momentu przekształcenia 22 placówek wielospecjalistycznych w szpitale jednoi-

mienne. Ministerstwo Zdrowia do walki z wirusem wyznaczyło największe szpitale w województwach, co 

skutkowało wstrzymaniem wykonania tysięcy zabiegów specjalistycznych wobec pacjentów, którzy nie zo-

stali zarażeni wirusem SARS-CoV-2. Skutkiem tych działań było wielotygodniowe, niemal całkowite 

wstrzymanie przyjęć na oddziałach specjalistycznych, w tym laryngologii, ortopedii, okulistyki, geriatrii. 

W tyskim szpitalu Megrez przed epidemią na oddziale położniczo-ginekologicznym hospitalizowano oko-

ło 350–400 pacjentek, odbierano około 120–130 porodów, wykonywano ok. 50 operacji w miesiącu. 

W kwietniu 2020 r. liczba przyjęć zmniejszyła się do kilku, co bynajmniej nie oznaczało spadku zachorowal-

ności czy liczby porodów. Podobna sytuacja ma miejsce w większości szpitali jednoimiennych. Pacjentów 

bez pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 pozbawiono dostępu do standardowej 

opieki zdrowotnej, a specjalistyczny sprzęt medyczny wart miliony złotych, sfinansowany ze środków pu-

blicznych, pozostaje nieużywany. 

Zarządzający szpitalami jednoimiennymi mierzą się z potężnym wyzwaniem przygotowania swoich jed-

nostek do ponownego funkcjonowania w roli placówek wielospecjalistycznych. Spory ubytek pozyskiwanej 

przez lata specjalistycznej kadry medycznej (według informacji prasowej podanej przez dra Jarosława Ma-

dowicza, wiceprezesa zarządu szpitala Megrez, w tyskiej jednostce jest to nawet 40–50%), widmo koniecz-

ności pokrycia wszelkich kosztów związanych z możliwymi kilkukrotnymi przekształceniami szpitala oraz 

wciąż ograniczany dostęp do diagnostyki obecności wirusa SARS-CoV-2 są ogromnym utrudnieniem 

w przywróceniu stanu szpitala sprzed pandemii. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Jakie rozwiązania planuje wdrożyć Ministerstwo Zdrowia w celu uzupełnienia braków kadrowych po-

wstałych w wyniku pandemii COVID-19 w wyznaczonych do przekształcenia szpitalach jednoimiennych? 

W jakim terminie planowane jest rozpoczęcie tych działań? W jaki sposób (konkretnie) mają być one reali-

zowane? 

2. Jakie rozwiązania planowane są w związku z zabezpieczeniem pacjentów przebywających na oddzia-

łach geriatrycznych, którzy ze względu na swój wiek są szczególnie narażeni na zakażenie, gdy do szpitala 

jednocześnie przyjmowani będą pacjenci z potwierdzonym wynikiem SARS-CoV-2? 

3. Czy został utworzony zespół, którego celem jest pomoc w przywróceniu szpitali jednoimiennych do ich 

statutowej działalności? Jeśli tak, to jaki jest jego skład i zakres działania? Czy administratorzy wskazanych 

wyżej szpitali zostali zaproszeni do jego współtworzenia? Czy będzie działał ponownie w sytuacji wystąpie-

nia gwałtownego wzrostu zachorowań (tzw. druga i trzecia fala)? Jeśli nie, to czy Ministerstwo Zdrowia pla-

nuje jego utworzenie i w jakim terminie? 

4. Jakie (konkretnie) działania związane z prawdopodobnym ryzykiem wystąpienia drugiej lub nawet 

trzeciej fali zachorowań podejmowane są przez Ministerstwo Zdrowia w kwestii usprawnienia procesu dele-

gacji personelu medycznego z pobliskich szpitali do szpitali jednoimiennych? 

5. Czy Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania w kierunku stworzenia możliwości wykonywania ba-

dań RT-PCR, posiadających światową rekomendację WHO jako metoda wykrywania obecności wirusa 

SARS-CoV-2, w szpitalach jednoimiennych (np. czy podpisane zostały kontrakty na zakup sprzętu)?  

6. Czy koszty związane z przystosowaniem szpitala do przekształcenia w szpital jednoimienny, a następ-

nie powrót do działalności statutowej zostaną pokryte przez Ministerstwo Zdrowia, czy zostaną nimi obar-

czeni administratorzy jednostek? 

7. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje okresowe zmiany w dotychczasowym sposobie finansowania ryczał-

tu PSZ – niezależnie od ilości wykonywanych świadczeń – dla szpitali jednoimiennych? Jeśli tak, to jakie? 
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