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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Oświadczenie dotyczy zatrważającej sytuacji w związku z olbrzymim wzrostem liczby zgonów. 

Liczba zgonów w ostatnich tygodniach jest rekordowa, najwyższa od 20 lat. W czterdziestym czwartym 

tygodniu bieżącego roku zmarło 14 tysięcy 115 osób, a w kolejnych tygodniach ponad 16 tysięcy, ponad 

15 tysięcy i ponad 14 tysięcy. Jesienią z reguły spotykamy się ze wzrostem liczby zachorowań, a także ze 

wzrostem liczby zgonów, w tym czasie szacuje się ok. 8 tysięcy zgonów tygodniowo. W tym roku mamy 

apogeum, ok. 16 tysięcy. Przyjmując, że dane covidowe są prawdziwe i tygodniowa liczba zgonów z powodu 

koronawirusa wynosi ok. 3,5 tysiąca, pytam, z czego wynika cała reszta. Najprawdopodobniej jest to przy-

czyna w postaci nieleczonych chorób niecovidowych, chorób przewlekłych, których wzrost jest lawinowy. 

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia pytałam o wskaźniki zdrowotności społeczeństwa, ale wtedy Narodowy 

Fundusz Zdrowia uspokajał i przedstawiał statystyki mówiące o liczbie porad i hospitalizacji. Jak mówił, ich 

liczba jest zmienna, ale tak naprawdę wzrasta i wszystko jest pod kontrolą. To „pod kontrolą” dziś wygląda 

tak, że mamy nadwyżkę na poziomie 3–4 tysięcy, jeśli chodzi o liczbę zgonów tygodniowo. 

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy ta nadwyżka zgonów w październiku i listopadzie 

jest spowodowana tylko schorzeniami covidowymi, być może niedoszacowaniem, złym kodowaniem, ale 

przyczyną jest choroba zakaźna, czy też jest wynikiem problemów systemu ochrony zdrowia, który niestety 

już w tej chwili okazał się niewydolny, czy może złe komunikaty, jakie popłynęły do społeczeństwa, mówią-

ce o tym, aby ludzie zostali w domu, i złe polecenia wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zalecające 

niewykonywanie badań diagnostycznych i wstrzymanie się od zabiegów czy leczenia schorzeń związanych 

z chorobami przewlekłymi, spowodowały wzrost liczby zgonów. Pytam o przyczynę. 

Pytam także o to, dlaczego GUS przestał publikować dane dotyczące zgonów, dlaczego nie mamy dostępu 

do wiedzy o realnej liczbie testów wykonanych w poszczególnych regionach, dlaczego cała ta sytuacja tak 

naprawdę jest nam nieznana. Myślę, że tuszując dane, nie podejmujemy realnych decyzji, a jeżeli nie podej-

mujemy realnych decyzji, to na pewno nie poprawimy sytuacji w ochronie zdrowia. Propozycje, jakie ostat-

nio padły w sprawie wykonywania badań w zakresie AOS bez limitu czy też badań przesiewowych dla czter-

dziestolatków, naprawdę nie są rozwiązaniem tej nieprawdopodobnie trudnej sytuacji w ochronie zdrowia. 

Dlatego oczekuję od ministra zdrowia w trybie pilnym informacji o tym, jakie działania podjął rząd w celu 

poprawienia sytuacji, tak aby wszystkie osoby z innymi chorobami, nie tylko zarażone koronawirusem, ale 

z innymi chorobami przewlekłymi, miały dostęp do opieki zdrowotnej, do leczenia i abyśmy mogli poprawić 

wskaźnik zdrowotności społeczeństwa. 

Dzisiejsza konferencja prasowa ministra zdrowia o kolejnych restrykcjach nie napawa mnie optymizmem, 

ponieważ na tej konferencji nie przedstawiono społeczeństwu, nie powiedziano ani słowa o tym, jakie roz-

wiązania pod kątem medycznym proponuje Ministerstwo Zdrowia i rząd. Powiedziano tylko o restrykcjach. 

Restrykcjami nie rozwiążemy tego problemu.  
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