
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 80. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 sierpnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w związku z krytyczną sytuacją związaną z ograniczeniem dostępności do specjali-

stycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu reumatologii, reumoortopedii i rehabilitacji dla ubezpieczonych 

w NFZ chcących leczyć się w centrum reumatologii im. gen. J. Ziętka w Ustroniu w województwie śląskim. 

Fakt narastania kolejek dotyczących zarówno liczby oczekujących, jak i czasu oczekiwania jest przyczyną 

coraz większej troski pacjentów oraz pracowników szpitala. Aktualnie 4407 osób oczekuje średnio 1356 dni 

(tj. ok. 4 lat) na przyjęcie do oddziału reumatologii. Podobnie dramatyczna sytuacja dotyczy ubezpieczonych 

oczekujących na leczenie w oddziale rehabilitacji – 7730 osób oczekuje średnio 3362 dni (tj. ok 9,5 roku) – 

i reumoortopedii: 3451 osób przez 2579 dni (tj. ok. 7 lat). 

2 stycznia 2014 r. szpital wystosował pierwsze pismo (znak: SSRR/DMK/10/14) z prośbą o dostosowanie 

planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do faktycznych potrzeb ubezpieczonych, 

szczególnie że to jednostronna decyzja ŚOW NFZ o zmniejszeniu kontraktu w zakresie hospitalizacja – reu-

matologia, przeprowadzona aneksem nr 1/03/1/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., spowodowała tak krytyczne 

ograniczenie dostępności dla ubezpieczonych. Po ponad miesiącu, tzn. 7 lutego 2014 r., pismem o znaku 

WSOZ-I-4420-139/339-JK/2014, ŚOW NFZ, powołując się między innymi na jednolitość zasad przyjętych 

przy kontraktowaniu dla wszystkich świadczeniodawców, odmówił przywrócenia lub podwyższenia kontrak-

tów w szpitalu. 

Pacjenci obciążają winą szpital z powodu braku możliwości leczenia, w związku z czym praktycznie co 

miesiąc zwracano się do ŚOW NFZ o podjęcie działań w celu przywrócenia dostępności do świadczeń 

(ok. dziesięciu pism i brak merytorycznych działań). W ten bezproduktywny sposób zmarnowano półto-

ra roku. Mało tego, pojawił się dodatkowy element w rozważaniach na temat dostępności do świadczeń 

w szpitalu reumatologiczno-rehabilitacyjnym. Okazało się bowiem, zgodnie z danymi publikowanymi przez 

NFZ, że pacjenci pilni oczekują 96 dni w ustrońskim szpitalu, a np. w szpitalu w Sosnowcu pacjenci stabilni 

oczekują 19 dni. Ta informacja jest niezwykle ważna dla pracowników ŚOW NFZ, którzy z uporem powta-

rzają, że kolejność finansowania świadczeń zależy nie tylko od wielkości kolejek oczekujących, ale przede 

wszystkim od konieczności zabezpieczenia w pierwszym rzędzie pacjentów pilnych, przed stabilnymi. 

Z uwzględnieniem tego stanu rzeczy w dniu 24 kwietnia 2015 r. szpital przekazał pismem o znaku 

299/2015 prośbę o zweryfikowanie wyżej wymienionej tezy o wyższości priorytetu finansowego świadczeń 

pilnych nad stabilnymi. W dniu 20 maja 2015 r. pismem o znaku WSOZ-I-425.4.220.2015, WSOZ-I.W.-

1766.DW.2015 ŚOW NFZ poinformował, że priorytet pilny lub stabilny nie podlega przez nich jakiejkolwiek 

weryfikacji. Wniosek: to kryterium również nie może służyć za wskaźnik do podniesienia wysokości kon-

traktu. 

Szanowny Panie Ministrze! 

Obecna sytuacja, którą pokrótce przedstawiłem, napawa wielkim niepokojem całe społeczeństwo. Termi-

ny oczekiwania pacjentów na przyjęcie do Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania 

Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu są wręcz szokujące. Dlatego wnoszę o analizę i podjęcie 

pilnych działań mających na celu dostosowanie planu finansowego do realnych potrzeb pacjentów. 

Tadeusz Kopeć 


