
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 grudnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z propozycją zmian projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili 

charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców  

do tych poziomów (projekt z 26.09.2016). 

1. W §2 pkt 3, gdzie mowa o poziomie szpitali III stopnia, należy dodać następujące profile: 

– dermatologia i wenerologia, 

– geriatria, 

– nefrologia. 

Uzasadnienie: określając poziomy szpitali, pominięto w całości prowadzenie przez szpitale powyższych 

oddziałów, tymczasem chodzi tu o świadczenia niezbędne dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych 

społeczeństwa. Włączenie ich do systemu, z daniem gwarancji ciągłości i stabilności finansowania, 

spowoduje także integrację świadczeń oraz zapewni ich ciągłość i kompleksowość. Są to świadczenia, które 

wieloprofilowe szpitale specjalistyczne zapewniają, będąc często jedynym gwarantem ich wykonywania  

w danym regionie i na poziomie III stopnia szpitali, nadal więc powinny je wykonywać, mimo że nie są to 

świadczenie aktualnie „najlepiej wyceniane”. Zarówno w zakresie geriatrii, jak i nefrologii potrzeby rosną 

wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Oddziały te są gwarantem zarówno dostępu pacjentów do świadczeń, 

ich wysokiego poziomu, jak i ciągłości kształcenia w tych dziedzinach. Nieuwzględnienie tych oddziałów na 

poziomie III stopnia szpitali ograniczy ich prowadzenie jedynie do ośrodków ogólnopolskich, co  

w znacznym stopniu uniemożliwi lub utrudni dostęp pacjentów do przedmiotowych świadczeń. 

Dodatkowo proponuję rozważyć dodanie w §2 pkt 3 profilu: szpitalny oddział ratunkowy. Wprowadzenie 

oddziału SOR do wykazu profili szpitali III stopnia skłaniałoby wieloprofilowe szpitale specjalistyczne do 

realizacji świadczeń w oparciu o strukturę organizacyjno-funkcjonalną szpitalnego oddziału ratunkowego,  

a nie poprzez izbę przyjęć, oraz poprawiałoby integrację Państwowego Ratownictwa Medycznego  

z systemem PSZ. 

2. W §4 pkt 6 należy dodać: świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu szpitali III stopnia. 

Uzasadnienie: propozycja dotyczy możliwości realizacji (jako profil dodatkowy) świadczeń z zakresu 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez szpitale III stopnia. Daje to możliwość wykonywania takich 

świadczeń, bez nakładania obowiązku ich wykonywania. Szpitale, które spełniają aktualnie wymagania 

kwalifikacji do poziomu III stopnia, a które teraz udzielają świadczeń w wymienionym zakresie, powinny 

mieć możliwość ich dalszego wykonywania po zmianach przewidzianych w ustawie i rozporządzeniu. 

Proponowana zmiana poprawiłaby zarówno integrację, koordynację, jak i ciągłość oraz kompleksowość 

udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Tadeusz Kopeć 

 


