
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 56. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka 

Szanowny Panie Prezesie! 

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Obrony Szpitala w Ciechanowcu zgłosili się do mnie z apelem 

o pomoc w utworzeniu w szpitalu w Ciechanowcu punktu opieki nocnej i świątecznej. Obecnie na terenie 

miasta i gminy Ciechanowiec nie funkcjonuje żadna publiczna placówka służby zdrowia, która świadczyłaby 

taką pomoc w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w godzinach popołudniowych i nocnych. 

W Ciechanowcu świadczone są usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8.00–18.00. Od chwili, gdy w 2007 r. zamknięto ambulatorium w siedzibie pogotowia 

ratunkowego w Ciechanowcu, mieszkańcy miasta i gminy Ciechanowiec zostali pozbawieni placówki za-

pewniającej opiekę medyczną w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych. Z pomocy tej w dużym stop-

niu korzystali pacjenci z sąsiednich gmin, którzy do placówek w swoich miastach powiatowych – głównie 

w Wysokiem Mazowieckiem i Siemiatyczach – mieli nierzadko około 50 km. 

Wznowienie tego typu opieki w szpitalu w Ciechanowcu bez wątpienia dobrze przysłużyłoby się wszyst-

kim pacjentom z tego regionu, a zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym oraz tym, które w wyniku 

zdarzenia losowego będą nagle potrzebowały pilnej pomocy lekarskiej. 

Ciechanowiec jest miasteczkiem turystycznym, licznie odwiedzanym przez mieszkańców wielu regionów 

Polski, zwłaszcza w okresie letnim. Turyści, podobnie jak mieszkańcy miasta i gminy, potrzebujący w tym 

czasie pomocy medycznej są zdani jedynie na opiekę świadczoną przez szpital w Wysokiem Mazowieckiem 

lub szpital w Siemiatyczach. Niestety są one oddalone o kilkadziesiąt kilometrów i często zdarza się tak, że 

osoby potrzebujące pomocy medycznej są pozbawione możliwości skorzystania z niej lub są zmuszone ko-

rzystać z odpłatnej pomocy w prywatnych gabinetach lekarskich. Przywrócenie placówki całodobowej opieki 

lekarskiej w szpitalu w Ciechanowcu, obejmującej także dni świąteczne, zapewniłoby odpowiednią pomoc 

medyczną wszystkim potrzebującym. 

Zwracam się do Pana Prezesa z pytaniem: jak w trybie obowiązujących przepisów i procedur NFZ może 

objąć mieszkańców miasta i gminy Ciechanowiec oraz gmin sąsiednich całodobową podstawową opieką 

zdrowotną? 
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