Oświadczenie złożone
przez senatora Adama Szejnfelda
na 24. posiedzeniu Senatu
w dniu 27 maja 2021 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Pandemia COVID-19 jest w ostatnich dekadach największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego
w Polsce. Niestety wygląda na to, że nawet szczęśliwe przechorowanie tej wirusowej choroby bardzo często
nie stanowi końca zagrożenia dla pacjentów. Dla wielu z nich wiąże się bowiem z dużym osłabieniem organizmu, głębokimi zmianami w płucach i spadkiem sił witalnych. Powikłania te bardzo często są związane też
z zaburzeniami ciśnienia krwi, zakrzepami zatorowymi oraz ogólnym osłabieniem organizmu, co, jeśli nie
jest kontrolowane i leczone, może prowadzić nie tylko do pogłębienia się dolegliwości, ale nawet do śmierci.
Z powyższych powodów państwo, poprzez swój system opieki zdrowotnej, powinno monitorować stan
zdrowia ozdrowieńców i służyć im medyczną pomocą, także w okresie po przechorowaniu, zwłaszcza, że
pomoc tym osobom i ich rehabilitacja niejednokrotnie wymaga odpowiedniego specjalistycznego sprzętu, na
przykład domowego kondensatora tlenu. Niestety nie każdego stać na samodzielną realizację zaleceń lekarzy,
nawet wtedy, kiedy stają się one koniecznością.
Nie lepiej jest z liczbą dedykowanych pocovidowej rehabilitacji placówek ochrony zdrowia. Podobno bowiem na obecną chwilę istnieje praktycznie tylko jeden ośrodek, w którym w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia realizowany jest, i to tylko pilotażowy, program rehabilitacji leczniczej po przebytej
chorobie COVID-19. Jest to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.
Biorąc pod uwagę dalsze trwanie pandemii SARS-CoV-2 oraz zwiększającą się liczbę osób po przebytej
chorobie, u których notuje się szereg powikłań wymagających dalszego leczenia lub rehabilitacji, zwracam
się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji na temat tego, gdzie, kiedy i na jakich warunkach rząd
zamierza wdrażać programy pochorobowego leczenia pacjentów z powikłaniami po COVID-19. Chciałbym
też dowiedzieć się, czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje rozszerzenie placówek realizujących program tej
rehabilitacji.
Z wyrazami szacunku
Adam Szejnfeld

