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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Nawiązując do pism dyrektora Caritasu Diecezji Gliwickiej, ks. Rudolfa Badury, skierowanych w czerw-

cu i lipcu 2014 r. do Tomasza Uhera, p.o. dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fun-

duszu Zdrowia w Katowicach, jak również do Tadeusza Jędrzejczyka, prezesa Narodowego Funduszu Zdro-

wia w Warszawie, w sprawie nieuzyskania w drodze konkursu kontraktu od 1 lipca 2014 r. w siedemnastu 

stacjach na świadczenia w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej i opiekuńczej, oświadczam, że w 

pełni zgadzam się z uzasadnieniem dyrektora Caritasu Diecezji Gliwickiej w wymienionych pismach, prze-

słanych również do Pana Ministra. 

Całkowite pominięcie działającego od dwudziestu dwóch lat modelu kompleksowej i nowoczesnej opieki 

nad dwustu dwudziestoma pacjentami we współpracy Kościoła i organów administracji publicznej jest jed-

nym z głównych argumentów świadczących o naruszeniu przez prezesa NFZ prawa ubezpieczonych do wy-

boru świadczeniodawcy oraz działaniem na szkodę standardów długoterminowej opieki nad chorym w domu. 

Model ten opiera się na wzorach krajów Unii Europejskiej, gdyż jest prorodzinny, efektywny i tani. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych Stacje Opieki Caritasu Diecezji Gliwickiej korzystają ze sprawdzo-

nych doświadczeń niemieckiego Caritasu, od którego pozyskały dotację na rozpoczęcie działalności, a potem 

zostały wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny oraz samochody. W magazynach gliwickiego Caritasu 

znajduje się na przykład kilkanaście tysięcy specjalistycznych urządzeń takich jak łóżka ze sterowaniem elek-

trycznym, materace przeciwodleżynowe, ssaki, podnośniki, chodniki i wiele innych. To między innymi pod-

nosi jakość usług, ale też koszty związane z przechowywaniem sprzętu i dezynfekcją po odbiorze od kolej-

nych pacjentów. Przy ocenie oferty nie wzięto tej okoliczności pod uwagę. 

Od lipca 2014 r. tylko niektórzy pacjenci byli przejmowani przez prywatne firmy, które dopiero po ogło-

szeniu wyników konkursu zaczęły zatrudniać pielęgniarki. Sytuacja chorych jest dramatyczna, przyzwyczaili 

się bowiem do „swoich” pielęgniarek, rehabilitantów i opiekunów bardzo dobrze wypełniających swoje za-

dania, do komfortu i spokoju. 

W tej sytuacji dyrektor Caritasu Diecezji Gliwickiej skierował 21 lipca bieżącego roku kolejne pismo do 

prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, wskazując na zagrożenia dla siatki kościelnych pla-

cówek pielęgniarskiej opieki domowej pod nazwą Stacje Opieki Caritas. W udzielonej odpowiedzi z 

1 sierpnia bieżącego roku, przesłanej także Panu Ministrowi, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz 

Jędrzejczak odniósł się powierzchownie do przedstawionych problemów, pomijając bogate doświadczenie i 

długoletnią, wzorową pracę w terenie pielęgniarek Caritasu. Odpowiedź ta dowodzi braku woli uruchomienia 

procesów strukturalnych skierowanych na poprawę długoterminowej opieki zdrowotnej przyjaznej pacjen-

tom. 

Z wyrazami szacunku 

Maria Pańczyk-Pozdziej 




