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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na złożone przez Panią Senator Gabrielę Morawską-Stanecką podczas 

14. posiedzenia Senatu RP oświadczenie „w sprawie przekształcenia szpitali 

wielospecjalizacyjnych w jednoimienne”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień.

Na wstępie uprzejmie przypominam, że zaprezentowana opinii publicznej w dniu

3 września i wdrażana obecnie w życie nowa strategia walki z pandemią COVID-19

w okresie jesiennym zakłada m.in. odejście od dotychczasowej koncepcji szpitali 

jednoimiennych i podział lecznictwa szpitalnego dla pacjentów z koronawirusem na trzy 

poziomy.

Na najwyższym trzecim poziomie znajduje się 9 szpitali wysokospecjalistycznych - w tym 

wskazany w oświadczeniu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o.

w Tychach - do których będą trafiali ci pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy 

wymagają leczenia wysokospecjalistycznego. W placówkach tych będzie jednak można 

udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone.

W tych szpitalach przygotowano ponad 2 tysiące miejsc.

Na poziomie drugim znajdzie się 87 oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych, 

które będą przygotowane na przyjęcie pacjentów z COVID-19. W sumie znajduje się

w nich ok. 4 tys. miejsc dla pacjentów wymagających opieki typowo internistycznej, ale 

także np. podłączenia do respiratora.
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Natomiast pierwszy poziom obejmuje wszystkie placówki znajdujące się w tzw. sieci 

szpitali. Zostaną w nich utworzone specjalne miejsca (izolatki) dla pacjentów

z podejrzeniem koronawirusa. Pacjenci będą w nich przebywać do czasu otrzymania 

wyniku badania lub w razie konieczności wdrożenia zabiegów ratujących życie.

Strategia walki z pandemią COVID-19 na okres jesienny jest dostępna pod adresem 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/jesienna-strategia-walki-z-epidemia-koronawirusa.

Jednocześnie należy wskazać, że zarządzeniem nr 103/2020/GPF z dnia 7 lipca 2020 r. 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał Zespół do spraw opracowania planu 

przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii. Do zadań tego gremium należy:

 ustalenie aktualnego stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

w poszczególnych zakresach świadczeń, w tym stopnia wykorzystania 

dostępnych zasobów oraz poziomu realizacji umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej;

 identyfikacja ograniczeń w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej

w poszczególnych zakresach świadczeń;

 dokonanie oceny ryzyk związanych z przywracaniem pełnej dostępności do 

świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach świadczeń;

 opracowanie propozycji rozwiązań finansowych i organizacyjnych związanych

z rozliczeniem wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W gronie– imiennie wskazanych w zarządzeniu – ekspertów Zespołu znalazły się m.in. 

Panie: Agnieszka Jóźwik – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, i Mariola Szulc – Prezes Zarządu, Dyrektor 

Generalny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o. o. w Tychach.

Odnosząc się do kwestii finansowania ryczałtu PSZ dla szpitali jednoimiennych 

informuję, że w przypadku oddziałów szpitalnych zaangażowanych, na podstawie 

decyzji wojewodów, w leczenie i zapobieganie COVID-19 nastąpiła czasowo zmiana 

zakresu udzielanych świadczeń, oznaczająca de facto zawieszenie działalności 

finansowanej w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia. Zadania tzw. „szpitali 

jednoimiennych” są finansowane w ramach całkowicie odrębnego mechanizmu, 

stworzonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,
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poz. 374, z późn. zm.). Otrzymują one środki stosowne do skali swojej działalności,

w formie opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń 

związanych z leczeniem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz opłaty odpowiadającej 

liczbie i rodzajowi udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Oczywistą konsekwencją 

było w takich przypadkach odpowiednie zmniejszenie kwot ryczałtu systemu 

zabezpieczenia, stosownie do wysokości środków finansowych przekazywanych na 

finansowanie zadań „szpitali jednoimiennych”.

Ponadto należy wskazać, że na mocy ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 i 1493) został zmieniony art. 136c tej ustawy, dzięki czemu 

możliwe będzie wydłużenie trwającego obecnie okresu rozliczeniowego obowiązującego 

w umowach ze szpitalami działającymi w ramach PSZ.

W odniesieniu do kwestii kadrowych przypominam, że procedura kierowania do pracy 

przy zwalczaniu epidemii osób wykonujących zawody medyczne została określona

w art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.).

Przypominam również, że odpowiadając na postulaty dyrekcji szpitali jednoimiennych 

Minister Zdrowia dwukrotnie znowelizował swoje rozporządzenie z dnia 28 kwietnia

2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami

z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775 z późn.zm.). Celem zmian 

wprowadzanych do wspomnianego rozporządzenia było uelastycznienia procesu 

określania ograniczeń w wykonywaniu czynności zawodowych przez osoby wykonujące 

zawód medyczny w szpitalach jednoimiennych oraz w wyodrębnionych komórkach 

organizacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów zakażonym lub

z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Z uwagi na zmiany w przebiegu epidemii w 

kraju, podmioty lecznicze, które były dotychczas objęte zakresem rozporządzenia

z 28 kwietnia, są obecnie stopniowo na powrót ukierunkowywane na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2, co wiąże się z potrzebą stworzenia możliwości - przy zachowaniu 

wymogów bezpieczeństwa epidemicznego - szerszego powrotu do udzielania 

świadczeń przez osoby wykonujące zwody medyczne - również te, które udzielają 

dotychczas świadczeń pacjentom z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia SARS-

CoV-2.
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Na zakończenie pragnę poinformować, że zalecenia przeciwepidemiczne dla personelu 

i kierowników podmiotów leczniczych, w tym również wytyczne dla poszczególnych 

zakresów i rodzajów świadczeń, są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa 

Zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-

kierownikow-podmiotow-leczniczych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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