
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 30. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku ze zmianą systemu ochrony zdrowia i kwalifikacją placówek medycznych do systemu pod-

stawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwanego siecią szpitali zwracam się do Pana Mini-

stra o podjęcie działań mających na celu dopisanie do projektów aktów prawnych szpitali reumatologicznych 

o profilach związanych z leczeniem układowych chorób tkanki łącznej, zapalenia stawów i kręgosłupa oraz 

chorób metabolicznych. Proponuję następujące zmiany. 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych. 

Do art. 95i. 2. „szpitale pulmonologiczne i onkologiczne” należy dopisać: szpitale reumatologiczne. 

Uzasadnienie: W aktualnym projekcie nie uwzględniono włączenia do sieci szpitali o charakterze reuma-

tologicznym, których rola z uwagi na społeczną rangę chorób reumatologicznych jest bardzo istotna. 

2. Projekt rozporządzenia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpiecze-

nia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów. 

Do §2 pkt 4. „poziom szpitali onkologicznych i pulmonologicznych” należy dopisać: reumatologicznych, 

a pod literą „c” dopisać: szpitale reumatologiczne – profile: 

- układowe choroby tkanki łącznej, 

- zapalenia stawów i kręgosłupa, 

- choroby metaboliczne. 

Ponadto do §3 punkt 4. dopisać literę „c”: do poziomu szpitali reumatologicznych kwalifikuje się świad-

czeniodawców udzielających świadczeń w ramach trzech profili określonych w §2 pkt 4 lit. c, w przypadku 

których powyżej 50% przypada na świadczenia należące do tych profili w ciągu ostatniego zamkniętego ro-

ku, pod warunkiem niezakwalifikowania do poziomu wymienionego w ust. 5 oraz poziomu ogólnopolskiego. 

Uzasadnienie: W aktualnym projekcie nie uwzględniono włączenia do sieci szpitali o charakterze reuma-

tologicznym. Rola tych szpitali jest istotna ze względu na społeczny charakter chorób reumatycznych oraz 

specyfikę i znaczenie kompleksowych świadczeń z punktu widzenia medycznego, epidemiologicznego i eko-

nomicznego. Powyższe uwagi dotyczą zwłaszcza układowych chorób tkanki łącznej, zapalenia stawów i krę-

gosłupa oraz chorób metabolicznych. 

 
Uzasadnienie potrzeby zaistnienia szpitali reumatologicznych w systemie podstawowego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej. 
W Polsce na różnego rodzaju choroby reumatyczne, wliczając w to chorobę zwyrodnieniową, choruje 

około 10 mln osób, a blisko połowa z nich nie jest zdolna do pracy zawodowej. Związane z tym koszty po-

średnie, to jest renty, absencja w pracy i rehabilitacja pacjentów z chorobami reumatycznymi, są w Polsce 

dziesięciokrotnie wyższe (4,5 mld zł) niż nakłady na leczenie chorych (384 mln zł). Szacuje się, że koszty 

związane z chorobami reumatycznymi pochłaniają blisko 1,5% PKB (dane z raportu „Stan opieki reumatolo-

gicznej w Polsce” opracowanego przez Uczelnię Łazarskiego w 2011 r.). 

Do chorób reumatycznych, których niewłaściwe leczenie wiąże się z szybką utratą sprawności fizycznej 

i dużymi kosztami społecznymi, należą przede wszystkim choroby zapalne (średni wiek pacjenta to około 

35,5 lat wg raportu organizacji pacjenckich z 2014 r.). Dlatego takie ośrodki jak centra o charakterze po-

nadregionalnym, zapewniające kompleksową, skoordynowaną opiekę, przekładającą się na wymierny efekt 

medyczny i ekonomiczny, powinny znaleźć się w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świad-

czeń opieki zdrowotnej – PSZ. 

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka 

Sp. z o.o. w Ustroniu to największy w Polsce szpital o profilu reumatologicznym. Przez 40 lat działalności 

w szpitalu leczono około 300 tys. pacjentów z chorobami reumatycznymi. 

Centrum reumatologii jest monoprofilowym, specjalistycznym szpitalem z kompletną nowoczesną infra-

strukturą (izba przyjęć, oddziały szpitalne, apteka, sale operacyjne, poradnie, laboratorium, pracownie dia-



gnostyki obrazowej), bazą sprzętową oraz zespołem specjalistów. 

Szpital nigdy nie był producentem świadczeń, ale placówką komplementarnej i kompleksowej opieki, i to 

„pod jednym dachem”, wyspecjalizowanej w konkretnym zakresie leczenia i ciągłości opieki, zapewnionej 

przez medyczne zespoły wielospecjalistyczne. Centrum reumatologii było i jest jednym z wiodących ośrod-

ków w Polsce kształtujących reumatologiczną politykę zdrowotną. 

Szpital posiada pracownie rezonansu magnetycznego, densytometrii, EMG, UKG, USG i Zakład Medy-

cyny Nuklearnej. Laboratorium szpitala jako jedno z nielicznych w Polsce dysponuje pracownią badań z za-

kresu biologii molekularnej, co umożliwia oznaczanie in vitro powiązanych z różnymi chorobami reumatycz-

nymi alleli HLA-B27 w ludzkim genomowym DNA. 

Szpital świadczy usługi dla mieszkańców województwa śląskiego oraz osób spoza województwa, lecząc 

rocznie około 5500 pacjentów o średniej wieku 55 lat, głównie kobiety. Przyczyną hospitalizacji w 73–85% 

były zapalne choroby reumatyczne. 

Aktualnie szpital to: 

- dwa oddziały reumatologiczne (łącznie 140 łóżek) z pododdziałami specjalizującymi się w leczeniu cho-

rób autoimmunologicznych, chorób kości i metabolicznych, wczesnego zapalenia stawów i układowych cho-

rób tkanki łącznej, 

- dwa oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej (łącznie 64 łóżka) bazujące na efektywnej, wymiernej reha-

bilitacji, 

- oddział reumoortopedyczny (25 łóżek) zabezpieczający potrzeby pacjentów z zapaleniami stawów, 

z wielochorobowością, o zmienionej immunologii, pobierających leki immunosupresyjne, sterydy i leki bio-

logiczne, czyli potrzeby chorych podwyższonego ryzyka wymagających często zaplanowania wieloetapowe-

go postępowania zabiegowego, 

- poradnie: reumatologiczna, rehabilitacyjna, ortopedyczna, leczenia osteoporozy, otyłości i chorób meta-

bolicznych. 

Działalność statutowa szpitala (dane za luty 2016 r.) realizowana jest w 43% przez programy terapeutycz-

ne leczenia biologicznego w ciężkich postaciach zapalnych chorób reumatycznych, w 34% przez hospitaliza-

cję w oddziałach reumatologicznych, w 14% przez hospitalizację w oddziale chirurgii urazowo-

ortopedycznej oraz w 7,5% przez hospitalizację w oddziale rehabilitacyjnym. 

Kolejka oczekujących na hospitalizację od lat nie maleje. Na przyjęcie do oddziałów reumatologii oczeku-

je 3500 pacjentów, do oddziałów rehabilitacyjnych – 7800 pacjentów, a do oddziału ortopedii – 3600 cho-

rych.  

Większość, tzn. 95% przychodów spółki, pochodzi od jednego płatnika, tj. Śląskiego Oddziału Woje-

wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Szpital nie jest zadłużony, nie ma zobowiązań wymagalnych, a przez ostatnie 2 lata zamyka rok obrotowy 

z dodatnim wynikiem finansowym. 

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Kopeć 

 


