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Pan 

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Bogdana Zdrojewskiego 

w sprawie kondycji służby zdrowia w Polsce oraz stanu realizacji inwestycji pn. „Budowa 

Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” informuję, że przedmiotowa inwestycja 

została wprowadzona do realizacji uchwałą Rady Ministrów nr 91/2020 z dnia 3 lipca 

2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Nowego 

Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”. 

Nadzór nad realizacją ww. inwestycji sprawuje Wojewoda Dolnośląski. W związku 

z powyższym, to Wojewoda jest właściwy do określenia obecnego stanu realizacji 

oraz ewentualnych zagrożeń mogących pojawić się w jej toku. 

Ponadto informuję, że Ministerstwo Zdrowia od początku pandemii w kraju podjęło, 

i w dalszym ciągu podejmuje szereg działań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W początkowej fazie pandemii na terenie 

kraju, działania resortu zdrowia były w głównej mierze ukierunkowane na:

 stworzenie odpowiednich regulacji prawnych, 

 określenie sposobu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

pacjentom z podejrzeniem lub rozpoznanym COVID-19, 

 zwiększanie możliwości działania laboratoriów diagnostycznych pod kątem 

wykonywania badań w kierunku COVID-19,

 zaopatrzeniu podmiotów leczniczych w środki ochrony indywidualnej i środki do 

dezynfekcji (ta pomoc w późniejszym etapie została rozszerzona na inne 

podmioty, np. DPS-y czy też placówki oświatowe), 
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 zakupach namiotów do przeprowadzenia segregacji pacjentów triage do szpitali 

oraz namiotów do dekontaminacji pojazdów transportujących pacjentów 

z podejrzeniem lub z rozpoznanym COVID-19. 

W chwili obecnej, w związku ze wzrostem zachorowalności w okresie jesienno-

zimowym, przebudowano strukturę szpitali udzielających świadczeń w zakresie COVID-

19. W miejsce szpitali jednoimiennych, dedykowanych pacjentom z COVID-19 

w początkowym okresie epidemii, wprowadzono 3-stopniową opiekę szpitalną oraz 

rozpoczęto budowę szpitali tymczasowych. 

Ponadto, systematycznie podejmowane są działania mające na celu ciągłe zwiększanie 

liczby łóżek dedykowanych pacjentom z rozpoznanym COVID-19 w funkcjonujących 

szpitalach, czy też zwiększenie liczby aparatów do wentylacji mechanicznej pacjentów, 

których stan zdrowia tego wymaga. 

W przypadku opieki pozaszpitalnej, do walki z epidemią włączeni zostali przede 

wszystkim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy w ramach podejmowanych 

przez siebie działań mogą kierować pacjentów, w stosunku do których zachodzi 

podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, na wykonanie testów laboratoryjnych. 

Sprawują oni również opiekę nad pacjentami chorymi a przebywającymi na izolacji w 

warunkach domowych.

Ministerstwo Zdrowia na bieżąco reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację 

epidemiczną w kraju i podejmuje stosowane działania - począwszy od zaopatrywania 

szpitali w leki niezbędne do leczenia pacjentów z COVID-19, aż do prowadzenia 

procesów legislacyjnych będących odpowiedzią na zmieniający się stan epidemii.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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