
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 lipca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pragnę zwrócić Pana uwagę na sytuację personelu hospicjów domowych na tle sytuacji personelu hospi-

cjów stacjonarnych w odniesieniu do problemów wynikających z pandemii. 

Dnia 3 sierpnia 2020 r. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 118/2020/DEF 

w sprawie realizacji projektu grantowego Ministerstwa Zdrowia pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa 

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno-leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Z samego tytułu pro-

gramu wynika, iż miał on w zamyśle autorów szeroki zakres, jednakże w treści programu w odniesieniu do 

hospicjów ujęto wprost, iż dotyczy on wyłącznie hospicjów świadczących usługi w trybie stacjonarnym. To 

wykreśliło z programu te hospicja, które wykonywały świadczenia w domu pacjenta lub jeden i drugi rodzaj 

świadczeń. W szczególności zarządzenie określa zasadę realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-

00-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój” 2014–2020, współfinanso-

wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej 

w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – ministrem zdrowia a Narodowym Funduszem 

Zdrowia. Granty, o które można było aplikować w programie, dotyczyły dodatków do wynagrodzenia i środ-

ków ochrony. 

Jest mi znane wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia, iż wykluczenie hospicjów domowych miało na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa personelu na czas COVID-19. Nie zgadzam się jednak z tym wyjaśnieniem, 

gdyż pomimo nieujęcia w tym konkretnym programie hospicja działające w trybie domowym przez cały 

okres pandemii świadczą usługi, zresztą zgodnie z poleceniem NFZ. Jednostki te nie mogły przejść na tryb 

teleporad, zatem realizowały w całości dotychczasowy wachlarz usług, jednak nie otrzymując benefitów uję-

tych we wskazanym zarządzeniu. Do dnia dzisiejszego personel hospicjów domowych nie został objęty tym 

programem ani podobnymi rozwiązaniami, mimo że znalazł się na pierwszej linii walki z COVID-19. 

Podkreślam, że personel hospicjów działających w trybie domowym pracował, świadczył usługi w pełnym 

zakresie w okresie największego natężenia pandemii i na pewno zasługiwał na wsparcie w kwestii środków 

ochronnych czy dodatków do wynagrodzeń. Nieujęcie tych placówek w programie wydaje mi się wielkim 

przeoczeniem, wręcz niesprawiedliwością w stosunku do tych podmiotów, pielęgniarek i całego personelu 

w nim pracującego, dlatego korzystając z tej okazji, że właśnie mija rok funkcjonowania wskazanego zarzą-

dzenia, wnoszę o podjęcie działań, by uwzględnić także ten rodzaj podmiotów w dalszych planach minister-

stwa i Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie twórzmy takiej sytuacji, w której praca pielęgniarki hospicjum 

działającego w trybie stacjonarnym jest warta wsparcia, a praca takiej samej pielęgniarki hospicjum działają-

cego w trybie domowym nie jest warta tego wsparcia. Jeśli pominie się tryb pracy, to widać, że zajmują się 

one przecież takimi samymi pacjentami, jedynie wykonują te same świadczenia w domu pacjenta zamiast 

w budynku hospicjum. 

Szanowny Panie Ministrze, bardzo proszę o dokładne przeanalizowanie tego problemu i szybkie odniesie-

nie się do możliwości wsparcia tych podmiotów. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 


