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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Będąc założycielem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, od wielu lat zajmuję się 

wspomaganiem osób zmagających się z chorobami i niepełnosprawnością. Większość osób 
niepełnosprawnych oczekujących pomocy to osoby starsze. 

Podczas ostatniego, siedemnastego posiedzenia Sejmu pani rzecznik praw obywatelskich przedstawiła 
sprawozdanie z działalności za rok 2011. W sprawozdaniu tym zawarto stwierdzenie, że w Polsce brakuje 
odpowiednich specjalistów w zakresie geriatrii, brakuje poradni geriatrycznych, a w wielu szpitalach 
zlikwidowano oddziały geriatryczne 

Rok 2012 został w Unii Europejskiej określony Rokiem Seniora, chcę zatem zapytać, czy w roku tym 
powstał – a jeśli nie, to czy jest szansa na to, aby powstał – jakiś program w obszarze ochrony zdrowia 
obejmujący szczególnym wsparciem osoby starsze. Czy w ocenie Pana Ministra od czasu, gdy w roku 2004 
otworzyła się możliwość aplikowania o środki unijne powstało w naszym kraju wystarczająco dużo 
programów w obszarach ochrony zdrowia i polityki społecznej, które zabezpieczają potrzeby seniorów? 

W informacji o działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich można wyczytać, że mimo niemal 
dwunastoletniego okresu obowiązywania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, który od 
początku zakładał wydanie ubezpieczonym karty ubezpieczenia zdrowotnego, karta ta nie została dotychczas 
wydana. Brakuje zatem jednolitego dokumentu potwierdzającego prawo ubezpieczonego do świadczeń 
opieki zdrowotnej, a te dokumenty, które formalnie mogą spełniać taką rolę, opierają się na wielu aktach 
prawnych. W praktyce utrudnia to stwierdzenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych. 

Pani rzecznik pisze o tym, że problem z identyfikacją osób ubezpieczonych nabrał dodatkowego 
znaczenia w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów ustawy o refundacji leków. W 
sytuacji, w której w Polsce na nowo rozgorzał spór o to, w jaki sposób lekarze mają weryfikować dane 
pacjenta i czy w ogóle mają to robić, chcę zapytać, czy minister zdrowia – być może we współpracy z innymi 
resortami – ma w bliższym lub dalszym planie przystąpienie do wdrożenia systemu wydawania pacjentom 
kart ubezpieczenia zdrowotnego. Niemal wszyscy pacjenci w Polsce są przekonani o tym, że wprowadzenie 
systemu kart powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego stanowiłoby rozwiązanie większości kwestii 
spornych pomiędzy NFZ a związkami zawodowymi lekarzy. 
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