
Oświadczenie złożone 

przez senatora Mieczysława Augustyna 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 czerwca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jednym z najpoważniejszych zadań stojących przed służbami ochrony zdrowia jest sprostanie wyzwaniom 

związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Dobrą diagnozę i propozycje działań w koniecznym kontekście 

polityki społecznej zawierają założenia długofalowej polityki senioralnej, przyjęte jeszcze w 2013 r. 

Interesujące jest, czy planują państwo realizację zawartego tam planu. Pragnąc dobrze przygotować 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, liczę na odpowiedzi 

na następujące pytania. 

1. Jakie działania planują kierowany przez Pana resort oraz NFZ w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 

osób w wieku przedemerytalnym i samych seniorów? Z jakich środków będą one finansowane, z jakimi 

partnerami realizowane? 

2. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Zdrowia, by zdecydowanie zwiększyć dostępność geriatrów, 

poradni i oddziałów geriatrycznych. 

3. Można by racjonalniej wydatkować środki, unikając leczenia szpitalnego, gdyby rehabilitacja i leczenie 

sanatoryjne były dla seniorów powszechnie dostępne – profilaktycznie i po hospitalizacji. Jak MZ zamierza 

poprawić sytuację w tej dziedzinie? 

4. Jak i kiedy ministerstwo położy kres działaniom NFZ ograniczającym dostępność opieki pielęgniarskiej 

w domach pomocy społecznej? Mieszkańcy tych placówek są pełnoprawnymi obywatelami, a opieka 

pielęgniarska jest świadczeniem gwarantowanym, finansowanym ze środków publicznych. 

5. Również dostępność do środowiskowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zdecydowanie 

niewystarczająca. Wciąż zaostrzane kryteria i wymagania nie pozwalają rozwijać tej bardzo dobrej i 

sprawdzonej formy opieki. Jak ministerstwo zamierza zmienić tę sytuację w najbliższym czasie? 

6. Jaka będzie przyszłość hospicjów domowych i stacjonarnych, skoro samorządy powiatowe przede 

wszystkim zabiegają o przyszłość swoich placówek? Mogą one nie wpisywać hospicjów do map potrzeb 

zdrowotnych, zwłaszcza jeśli prowadzone są przez organizacje pozarządowe lub zakony. 

7. Czy szpitalne oddziały geriatryczne, opieki paliatywnej i długoterminowej będą finansowane w sposób 

zachęcający do ich rozwijania lub przynajmniej pokrywający koszty związane z utrzymaniem narzuconych 

standardów? 

Byłbym wdzięczny za odpowiedzi na postawione pytania. Pozwolą one spojrzeć na kwestie dbałości o 

zdrowie seniorów w kontekście nasilającej się zmiany demograficznej. 

Z poważaniem 

Mieczysław Augustyn 

 


