
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Gryzy 

Szanowny Panie Ministrze! 

Kieruję na Pańskie ręce stanowisko pana Jarosława Derejczyka – dyrektora Szpitala Geriatrycznego  

w Katowicach, a zarazem konsultanta wojewódzkiego do spraw geriatrii – który ustosunkował się  

do skierowanej do konsultacji społecznych propozycji ustawy (projekt z 26.09.2016) o zmianie ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z propozycją 

rozporządzenia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia  

oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów. 

W projekcie ustawy i rozporządzenia w sposób szczególny wyróżnione są jedynie dwa typy szpitali: 

onkologiczne i pulmonologiczne. Jednostki te potraktowane zostały w sposób odmienny od pozostałych 

szpitali w aspekcie wymogów stawianych pozostałym podmiotom. Rozwiązanie takie wyklucza z systemu 

inne jednostki monoprofilowe o istotnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli. 

Przyjęte założenia nowych regulacji prawnych w praktyce pozbawiają taki szpital racji bytu.  

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że leczenie w ramach szeroko rozumianej diagnostyki oraz terapii 

geriatrycznej dedykowanej osobom w wieku podeszłym ma charakter planowy i, co za tym idzie, nie 

zachodzi konieczność dysponowania izbą przyjęć funkcjonującą w warunkach ostrych. Istotą szpitala o tym 

profilu jest udzielanie świadczeń z zakresu geriatrii (procedury związane z wykonywaniem całościowej 

oceny geriatrycznej), zatem posiadanie w zasobach jednostki innych oddziałów (interna, chirurgia, 

kardiologia) nie znajduje żadnego uzasadnienia, w sytuacji kiedy geriatria jest zakresem 

interdyscyplinarnym, skupiającym w odniesieniu do osoby starszej wszystkie wymienione dziedziny 

medycyny, a specjalistami geriatrii są w większości lekarze po specjalizacji z chorób wewnętrznych.  

Nasuwa się prosta konkluzja: jeśli tego rodzaju szpital nie mieści się w ramach projektowanych zmian,  

to czy oznacza to, że powinien zniknąć z kręgu podmiotów świadczących usługi w ramach środków 

publicznych? Czy też jego wejście do systemu powszechnej opieki zdrowotnej oparte ma być wyłącznie  

na arbitralnej, subiektywnej – a zatem, co do zasady, niepewnej i budzącej szereg wątpliwości natury 

prawnej, etycznej oraz społecznej – decyzji ministra zdrowia, prezesa, czy też dyrektora oddziału NFZ? 

Likwidacja czy blokada tworzenia szpitali bądź oddziałów geriatrycznych spowoduje przesunięcie 

lekarzy wyspecjalizowanych z geriatrii na oddziały internistyczne, gdzie niejednokrotnie pozostaną  

pod nadzorem merytorycznym ordynatorów i kierowników prowadzących oddział, ale bez posiadanej 

specjalizacji z geriatrii. Spowoduje to obniżenie wypracowanych do tej pory standardów procedur 

geriatrycznych. 

Dr Jarosław Derejczyk jako konsultant wojewódzki kwestionował zasadność rozliczania procedur 

geriatrycznych w oddziałach internistycznych, gdzie są zatrudnieni geriatrzy. Podnosił kwestię 

niewłaściwego wykorzystania geriatrów do pracy z pacjentami poniżej 60 roku życia i młodszymi oraz 

kwestię niewystarczającego przygotowania personelu pielęgniarsko-opiekuńczego i rehabilitacyjnego w tych 

oddziałach do pracy z osobami z różnorakimi zaburzeniami zachowania w przebiegu otępienia. Względem 

tych osób personel oddziałów geriatrycznych realizuje zupełnie inną ścieżkę procedur diagnostycznych, 

opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

W tej sytuacji nieodparcie powstaje pytanie: co skłania moderatorów proponowanych aktualnie zmian do 

wyróżnienia w systemie szpitali onkologicznych i pulmonologicznych, a pominięcia szpitali geriatrycznych, 

w przededniu niekwestionowanych przez nikogo kosztochłonnych dla całego systemu opieki zdrowotnej 

zmian demograficznych? 

Kierunek proponowanych zmian nie odpowiada na obecne i nadchodzące potrzeby epidemiologiczno-

demograficzne, gdyż de facto zamienia już istniejącą bazę geriatryczną w nowo tworzoną, opartą na 

placówkach internistycznych. Trwający do niedawna stan inercji decyzyjnej w stymulowaniu rozwoju 

geriatrii oddalał nasz kraj od wskaźników ilości łóżek i lekarzy geriatrów w UE. Taka sytuacja nie powinna 

być pogłębiana, dlatego proszę o ustosunkowanie się do tych uwag. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 


