
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 52. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 kwietnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Tlenoterapie hiperbaryczne są stosowane u pacjentów ulegających zatruciom tlenkiem węgla, skutecznie 

leczą także oparzenia oraz inne choroby. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisuje kontrakty na leczenie pa-
cjentów w komorach hiperbarycznych, ale dostęp do tych specjalistycznych form leczenia nie zawsze jest 
pełen. Okazuje się bowiem, że pacjenci, którzy wymagają natychmiastowej terapii tlenowej ratującej życie, 

często są jej pozbawieni, ponieważ NFZ płaci za utrzymanie urządzenia w stanie gotowości przez osiem go-
dzin dziennie. 

Z informacji medialnych dowiadujemy się, że w Bydgoszczy pacjent, który został podtruty czadem, nie 

został poddany leczeniu w komorze hiperbarycznej, bo działała ona tylko w ściśle określonych godzinach, to 

jest w tym przypadku od 7.00 do 15.00. Pacjent musiał zostać przewieziony do innego miasta, jednakże na 
leczenie ratujące życie było już za późno. 

Wobec tego proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania. 
1. Ile jest ośrodków hiperbarii tlenowej w Polsce i jak są rozmieszczone, jeśli chodzi o poszczególne wo-

jewództwa? 
2. Jakie obecnie obowiązują procedury regulujące utrzymanie w gotowości komór hiperbarycznych? 
3. Jakie są zapisy w kontraktach NFZ dotyczące utrzymania urządzeń w gotowości, kto decyduje o ogra-

niczeniach godzinowych w dostępie do leczenia za pomocą komór hiperbarycznych? 
4. W jakich godzinach pacjenci mogą korzystać z leczenia? 
5. W jakiej wysokości są kontrakty Narodowego Funduszu Zdrowia na utrzymanie komór hiperbarycz-

nych i czy środki te są adekwatne do potrzeb pacjentów? 
6. Jak kształtuje się stopień wykorzystania komór hiperbarycznych przez pacjentów, ilu pacjentów nie zo-

stało poddanych leczeniu z uwagi na obowiązujące procedury? 
7. Czy resort zdrowia planuje zwiększyć środki finansowe na kontrakty realizowane przez NFZ na utrzy-

manie gotowości komór hiperbarycznych oraz czy planuje się zwiększyć środki na budowę nowych ośrod-
ków hiperbarii tlenowej? 

Łączę wyrazy szacunku 
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