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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Jedną z priorytetowych dziedzin medycyny – zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 

30 czerwca 2020 r. – jest medycyna paliatywna. Poprawa jakości leczenia bólu jest jednym z priorytetów 

zdrowotnych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 lutego 2018 r. 

Przedstawiciele świadczeniodawców opieki paliatywnej i hospicyjnej zgłaszają narastające kłopoty w rea-

lizacji świadczeń, wynikające z coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej placówek. Kłopoty te związane są 

z przechodzeniem pracowników do lepiej finansowanych zakresów świadczeń. Zaistniała sytuacja nie tylko 

utrudnia zwiększenie dostępności świadczeń, ale i powoduje ograniczanie dostępu dla pacjentów. Wzrost 

kosztów realizacji świadczeń, na który zareagował ostatnimi decyzjami minister zdrowia w odniesieniu do 

ratownictwa medycznego, szpitali, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i psychiatrii dotyczy również opie-

ki paliatywnej i hospicyjnej. 

Trudna sytuacja finansowa świadczeniodawców prowadzi do stawiania pytań o to, czy nie powinien zo-

stać przewidziany wzrost wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Miałoby to analogiczne 

uzasadnienie jak w przypadku zmiany wyceny w ratownictwie medycznym, gdyż występuje podobna struktu-

ra kosztów hospicyjnej opieki domowej, na którą składają się koszty dojazdu, koszty gotowości do całodo-

bowych świadczeń i koszty zatrudnienia profesjonalistów medycznych. Wydaje się, że konieczna jest szybka 

aktualizacja taryfy świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

Warto wziąć również pod rozwagę zmianę definicji opieki paliatywnej i hospicyjnej. W obecnie obowią-

zującym rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatyw-

nej i hospicyjnej wskazano, że „świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa 

opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu 

przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jako-

ści życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie 

cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych”. Tymczasem zgodnie z obowiązującą definicją Światowej 

Organizacji Zdrowia odchodzi się od ograniczania opieki paliatywnej i hospicyjnej do chorób nieuleczalnych 

i niepoddających się leczeniu przyczynowemu. Specjaliści z zakresu OPH powinni móc wspierać lekarzy 

prowadzących leczenie przyczynowe. Jest to szczególnie istotne z uwagi na przesunięcie akcentów leczenia 

onkologicznego na procedury jednodniowe. Należy wspierać pacjenta i jego rodzinę już na wczesnym etapie 

leczenia. Takie działania przyczyniają się do poprawy efektów leczenia w szczególności chorób nowotworo-

wych. 

WHO definiuje opiekę paliatywną i hospicyjną jako „działanie, które poprawia jakość życia chorych i ich 

rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez zapobie-

ganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej ocenie i leczeniu bólu i in-

nych problemów: somatycznych, psychosocjalnych i duchowych”. 
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