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DBO.050.27.2020

Pan

Tomasz Grodzki 
Marszalek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie senatora Wojciecha Koniecznego złożone podczas 16.  

posiedzenia Senatu RP w dniu 14 października 2020 r, informuję jak poniżej. 

1. Ile oddziałów szpitalnych, szpitali na terenie kraju wstrzymało przyjęcia 
pacjentów w okresie od 10 września do 10 października 2020 r. z powodu infekcji 
personelu lub infekcji pacjentów z koronawirusem SARS-CoV-2?
W Narodowym Funduszu Zdrowia zarządzeniem Nr 103/2020/GPF z dnia 7 lipca 2020 r. 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powołano 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. Zasadniczym celem zespołu było podjęcie działań 

zapewniających płynne przywrócenie możliwości korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych na podstawie umów zawartych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia (NFZ) ze świadczeniodawcami, gwarantujące bezpieczeństwo pacjentów 

i skuteczne działanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. W ramach standardowych 

informacji przekazywanych do NFZ nie były gromadzone dane w zakresie liczby 

oddziałów szpitalnych czy szpitali na terenie kraju, w których wstrzymano przyjęcia 

pacjentów w okresie od 10 września do 10 października 2020 r. z powodu infekcji 

personelu lub infekcji pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Należy przy tym podkreślić, 

że podmioty lecznicze realizujące świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne co do 

zasady nie były zamknięte i wykonywały powierzone im zadania.
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2. Ile wolnych miejsc w oddziałach obserwacyjno-zakaźnych oraz oddziałach 
zakaźnych było raportowanych codziennie w okresie od 10 września do 10 
października 2020 r.? 

10.wrz 1678
11.wrz 1697
12.wrz 1444
13.wrz 1393
14.wrz 1747
15.wrz 1529
16.wrz 1639
17.wrz 1624
18.wrz 1569
19.wrz 1354
20.wrz 1348
21.wrz 1592
22.wrz 1545
23.wrz 1555
24.wrz 1608
25.wrz 1443
26.wrz 1369
27.wrz 1281
28.wrz 1482
29.wrz 1355
30.wrz 1485
01.paź 1454
02.paź 1500
03.paź 1455
04.paź 1455
05.paź 1635
06.paź 1719
07.paź 1785
08.paź 1863
09.paź 1878
10.paź 1715

3. Ilu pracowników ochrony zdrowia było w okresie od 10 września do 10 
października 2020 r. zakażonych wirusem SARS-CoV-2, a ilu było w kwarantannie, 
z podziałem na grupy: lekarze, pielęgniarki i położne, laboranci, fizjoterapeuci 
i rehabilitanci, personel inny, np. administracja? 

typ pracownika zarażenia kwarantanna rozpoczęta 
w danym okresie

izolacja rozpoczęta w 
danym okresie

dentysta 97 475 136
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diagnosta 
laboratoryjny 94 235 112

farmaceuta 78 455 85
lekarz 1 465 2718 1489
pielęgniarka / 
pielęgniarz 3 177 5478 3187

położna / 
położny 191 570 200

ratownik 
medyczny 157 408 176

4. Ilu pacjentów zainfekowanych SARS-CoV-2 było leczonych w szpitalach 
powiatowych, wojewódzkich i klinicznych? Dotyczy to oddziałów innych niż 
obserwacyjno-zakaźne oraz zakaźne. 
Ministerstwo Zdrowia nie gromadzi danych dotyczycących hospitalizacji pacjentów 

z COVID – 19 w szpitalach, w podziale na szpitale powiatowe, wojewódzkie i kliniczne. 

Jednocześnie informuję, że na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/mapa-

zarazen-koronawirusem-sars-cov-2-powiaty publikowany jest codzienny raport dot. 

zakażeń koronawirusem SARS – CoV-2 w powiatach. 

5. Na jaki okres, liczony w dniach, zabezpieczony był dla potrzeb oddziałów 
zakaźnych zapas leku Remdesivir na dzień 12 października 2020 r., zakładając 
zużycie go na obecnym poziomie? 

Do końca października br. zostało wprowadzonych do obrotu 31551 ampułek leku 

zawierającego substancję czynną remdesivir, Dystrybucja kolejnych partii leku Veklury/ 

Remdesiwir, które pozyskiwane są przez Ministerstwo Zdrowia i następnie 

przekazywane do szpitali leczących pacjentów covid-19 za pośrednictwem Pharmalinku, 

przebiega w oparciu o transparentny, egalitarny model podziału leku pomiędzy wszystkie 

podmioty lecznicze hospitalizujące ww. pacjentów. Aktualnie podstawowym czynnikiem 

determinującym ilość leków przekazywanych do szpitala jest liczba pacjentów 

hospitalizowanych skorygowana o wskaźnik wielkości partii leków przeznaczonej do 

dystrybucji w danym tygodniu. Jednocześnie informuję, że do Ministerstwa Zdrowia 

zaczęły wpływać pierwsze sygnały świadczące o nasyceniu niektórych regionów 

w przedmiotowy produkt leczniczy. Zgłoszone przez szpitale nadwyżki Veklury zostaną 

rozdysponowane na potrzeby innych podmiotów, które zgłaszają deficyty . Ponadto 

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad systemem monitorowania wykorzystania leków 

zgodnie ze wskazaniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/mapa-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2-powiaty
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Zakaźnych. Nowe rozwiązania powinny zapewnić wyższą efektywność wykorzystania 

leków przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia na walkę z pandemią.

6. Jakie są plany dalszego zaangażowania szpitali na każdym poziomie walki 
z koronawirusem, np. przekształcenie szpitali lub poszczególnych oddziałów 
dedykowane pacjentom z COVID-19? 
Kierunki działań w związku z COVID – 19 zostały przedstawione w Strategii walki 

z pandemią – wersja 3.0, jesień 2020, pełna treść ww. strategii dostępna na stronie  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-walki-z-pandemia-covid19 .

7. O ile wzrosło zadłużenie szpitali publicznych w Polsce w okresie od 1 września 
2019 r. do 30 września 2020 r.?
Zobowiązania ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dzień 

30 września 2019 r. wyniosły 14,3 mld zł, w tym zobowiązania wymagalne 2,1 mld zł. 

Natomiast według najbardziej aktualnych danych (dane wstępne), tj. na dzień 30 

czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły odpowiednio 14,8 mld zł oraz 2,0 mld zł.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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