
Oświadczenie złożone 

przez senator Alicję Chybicką 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 stycznia 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Zwrócił się do mnie Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej z prośbą 

o pomoc, interwencję. Otóż okazuje się, że w dniu 25 października 2021 r. opublikowano nowe stanowisko 

Rady do spraw Taryfikacji i znacząco od 1 stycznia tego roku obniżono stawki za świadczenia w zakresie 

długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. 

Tu parę słów o domowej wentylacji mechanicznej. Co ona daje? Ta wentylacja daje zmniejszenie obja-

wów hiperwentylacji pęcherzykowej, lepsze i głębsze oddychanie, odpoczynek i regenerację mięśni odde-

chowych, mniejszą liczbę infekcji płucnych u pacjentów, zmniejszenie objawów przewlekłego zmęczenia 

i zaburzeń koncentracji, poprawę komfortu życia, zwiększenie aktywności życiowej i zawodowej, umożli-

wienie pacjentom z całkowitą niewydolnością oddechową powrotu ze szpitala do domu. Czyli jest to gene-

ralnie dla chorych, którzy mają zaburzenia oddechowe mniej lub bardziej ciężkie. 

Wentylacja ta dzieli się na 2 grupy: na inwazyjną z tracheostomią i nieinwazyjną, czyli maskę. Choroby, 

w jakich jest stosowana, to choroby nerwowo-mięśniowe, miopatie, dystrofie mięśniowe – Duchenne’a, Bec-

kera – rdzeniowy zanik mięśni, stwardnienie zanikowe boczne, stany po poliomyelitis, choroby OUN, stany 

po urazach wysokich rdzenia kręgowego, choroby ściany klatki piersiowej, POChP, mukowiscydoza, bez-

dech obturacyjny. Te przeze mnie wymienione to na pewno nie są wszystkie jednostki. 

Panie Ministrze, jest teraz wielki problem z leczeniem wszelkich chorób w szpitalach z powodu COVID. 

Odesłanie takiego pacjenta, tych wszystkich pacjentów, których wymieniłam, do domu powoduje, że zrobią 

się miejsca dla innych chorych, którzy czekają na hospitalizację. A zatem proszę pochylić się nad wylicze-

niami zrobionymi przez Radę do spraw Taryfikacji na podstawie raportu Agencji Oceny Technologii Me-

dycznych i Taryfikacji, ponieważ wszyscy, którzy wchodzą w skład tego ogólnopolskiego związku, zgodnie 

mówią, że nie są w stanie zapewnić za takie środki opieki tym chorym w warunkach domowych. Jako lekarz 

mogę powiedzieć, że to nie jest taka prosta sprawa – zabezpieczyć w domu respirator i zadbać o to, żeby rze-

czywiście, tak jak tutaj jest napisane, to zmniejszyło liczbę infekcji, bo gdyby to robiła sama rodzina, zwięk-

szyłoby to ich liczbę. 
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