Protokół nr 3 z telekonferencji Senackiego Zespołu – Zdrowie Polaków

Dnia 4 maja 2020 r. odbyła się telekonferencja Senackiego Zespołu – Zdrowie
Polaków. Wzięli w niej udział:
 Przewodnicząca Zespołu – senator Beata Małecka–Libera,
 senator Agnieszka Gorgoń-Komor,
 Mariola Łodzińska - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 dr Marzena Kowalska - doradca Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Mediów
i Komunikacji,
 dr Krzysztof Madej – Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej,
 dr Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
 Ireneusz Szafraniec -

Prezes Elekt Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa

Ratowników Medycznych,
 Alina Niewiadomska – Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
 oraz Maciej Bogucki - ekspert ds. ochrony zdrowia.
Na początku spotkania podkreślono, że działania Zespołu i ekspertów powinny
w najbliższym czasie doprowadzić do przygotowania listu otwartego, podpisanego przez
przedstawicieli wszystkich organizacji reprezentowanych na posiedzeniu, w kwestiach
kluczowych dla pracowników medycznych w dobie epidemii. Znajdzie się w nim apel
o włączenie reprezentacji zawodów medycznych do wszelkich powoływanych na szczeblu
rządowym zespołów kryzysowych, a także tych działających przy wojewodach. Do tej pory
w zespołach powoływanych przy ministerstwach zasiadali najczęściej konsultanci krajowi
konkretnych dziedzin medycyny. Dziś jednak trzeba szukać najlepszych rozwiązań dla
Polaków. Przepisy nie mogą być, jak do tej pory, przygotowywane bez konsultacji, a ich treść
dostępna dopiero po przedstawieniu ich w parlamencie. Efektem takiego działania są bowiem
problemy pojawiające się na etapie wdrażania takiego prawa.
Podkreślono, że istotne jest też zorganizowanie konferencji prasowej reprezentantów
środowisk medycznych – ich głos musi być usłyszany, działanie poprzez opinię publiczną jest
zdecydowanie skuteczniejsze niż wszelkie wysyłane pisma.
W opinii przewodniczącej zespołu, oprócz konieczności wprowadzenia szerokiego testowania
pod kątem Covid-19, istotnym problemem, którym należy się zająć jest wynagrodzenie

medyków. Jak do tej pory w kolejnych przyjmowanych przepisach nigdzie nie odniesiono się
do ich wsparcia finansowego. Takie rozwiązania Zespół będzie proponował.
W dalszej części telekonferencji odniesiono się do potrzeby wyjaśnienia, jakie testy
i jakie procedury powinny obowiązywać, jakie środki ochrony powinny być zapewnione
i jakim rodzajem ubezpieczenia powinni zostać objęci pracownicy służby zdrowia.
Sygnalizowano potrzebę udostępnienia samorządom zawodowym danych o liczbie
zakażonych osób w poszczególnych grupach zawodowych.
Zastanawiano się nad możliwością zmiany przepisów, umożliwiającą uznanie
ratowników medycznych za funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z § 115 K.k, co wydaje się
istotne w coraz częściej doświadczanych przez nich sytuacjach agresji.
Podkreślono, że Polska jest krajem, w którym wykonuje się zdecydowanie za mało
testów, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Jest to wynikiem stosunkowo niewielkiej
liczby laboratoriów i ich przepustowości. Ponadto trzeba pamiętać, że laboratoria dysponują
określonym sprzętem, a całe lata zaniechań w ich doposażaniu nie ułatwiają pracy. Trzeba też
pamiętać, że dobre testy genetyczne nie są szybkie. Z kolei szybsze testy serologiczne nie są
do końca wiarygodne i dają złudne poczucie bezpieczeństwa.
Pandemia obnażyła niedoskonałości systemu zdrowia, w którym jest wiele zagadnień do
uporządkowania. Wskazano między innymi potrzebę testowania osób wykonujących zawody
medyczne, często pracujących jednocześnie w kilku miejscach. Sejm odrzucił poprawkę
dotyczącą obligatoryjnego testowania

medyków, tymczasem gdy jeden z pracowników

szpitala choruje, zamykany jest cały oddział.
Wskazano na potrzebę opracowania procedur postępowania medycznego, resuscytacji
pacjentów zarażonych lub podejrzanych o zarażenie, ale potrzebna jest do tego opinia
epidemiologów. Poruszono też problem kontraktów szpitali, w których obecnie nie wykonuje
się operacji i zabiegów i ich dalszego finansowania.
Kończąc telekonferencję, ustalono, że posiedzenia Zespołu w tej formie będą kontynuowane,
i że będą w nich brać udział kolejni zapraszani eksperci.

