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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Zwracam się do Pana w imieniu ponad dwóch tysięcy mieszkańców Warszawy i okolic – pacjentów oku-

listycznego szpitala Sensor mieszczącego się w Warszawie przy ul. Kaczej. 

W ostatnich dniach dotarły do mnie bulwersujące informacje o sposobie potraktowania tych ludzi przez 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Szeroko informowały o tym ogólnopol-
skie media oraz przedstawiciele szpitala. Szczególnie poruszyła mnie lektura listów pisanych przez pacjen-

tów tego szpitala. Cytuję: „Czuję się potraktowana przez NFZ jak przedmiot urzędniczej bezduszności. Re-

strykcje wobec lecznicy nie powinny szkodzić pacjentom i powodować przerwania zaczętej terapii”. Z in-
nych listów bije bezsilność i przerażenie przeważnie starszych ludzi, których poinformowano, iż nie będą 

mieli wykonanych planowanych zabiegów. 

Przedstawiona mi historia problemu rozpoczęła się w czerwcu br., kiedy to Mazowiecki Oddział Woje-
wódzki NFZ po przeprowadzeniu kontroli w szpitalu Sensor dopatrzył się uchybień w działalności tej pla-

cówki, oskarżając ją o pobieranie od pacjentów opłat za zabieg usunięcia zaćmy, który jednocześnie był fi-

nansowany przez NFZ. Nałożył więc na placówkę karę finansową, a potem, we wrześniu br., rozwiązał z nią 

umowę, stosując trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Szpital Sensor jeszcze w czerwcu odwołał się do 
prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, uznając nałożoną karę za bezzasadną, a po otrzymaniu wypowiedze-

nia umowy, we wrześniu, odwołał się również od tej decyzji, uzasadniając, że opłaty pobierane od pacjentów 

były w rzeczywistości dopłatą do zabiegu finansowanego przez NFZ i związane były z zastosowaniem przy 
zabiegu soczewek, które nie są przez fundusz refundowane. Jak więc rozumiem, była to dopłata za materiał 

ponadstandardowy, a jej wysokość związana była z różnicą w kosztach soczewek standardowej i ponadstan-

dardowej. Prezes NFZ do dziś nie zajęła stanowiska w sprawie odwołania złożonego przez szpital. 

Na skutek braku rozpatrzenia sprawy przez prezes Narodowego Funduszu Zdrowia szpital, wobec zbliża-
jącego się terminu wygaśnięcia umowy z NFZ, musiał poinformować pacjentów o braku możliwości wyko-

nania zabiegów, na które byli zapisani. Dotyczy to ponad stu pacjentów, którzy mieli zaplanowaną operację 

w grudniu (umowa wygasa 20 grudnia br.), a także ponad dwóch tysięcy pacjentów, którzy mieli zaplanowa-
ne operacje na rok 2014. Dodatkowo szpital utracił możliwość przedłużenia umowy z NFZ na rok 2014. 

Umowy ze szpitalami aneksowane są do 30 listopada br., a ponieważ w przypadku szpitala Sensor obowiązu-

je wypowiedzenie, nie ma możliwości udziału w tym procesie. 
Sytuacja ta spowodowała, że ponad dwa tysiące pacjentów musi poszukiwać innego szpitala, który po-

dejmie się operacji. Mają to zrobić we własnym zakresie – na podstawie listy umieszczonej na stronie inter-

netowej MOW NFZ. Pacjenci są w wieku podeszłym, często niesamodzielni. Z przedstawionych mi informa-

cji wynika, że czas oczekiwania na zabieg w proponowanych placówkach wynosi od 1,5 roku do nawet 3 lat. 
Pacjenci zapisujący się do innej placówki umieszczani są na liście oczekujących zgodnie z kolejnością zgło-

szenia, a więc trafiają na sam koniec kolejki, czyli de facto dowiadują się, że jakość ich życia i stan zdrowia 

nie poprawi się, jak się spodziewali, lada dzień, ale za kilka lat. 
Panie Ministrze, jeśli wszystko w tej sprawie odbywało się zgodnie z prawem, to może należałoby się za-

stanowić się nad zmianą prawa? Czy w tym sporze prawnym pomiędzy NFZ a szpitalem nie zapomniano 

o najważniejszym – o pacjencie? Czy urzędnicy NFZ dokonali analizy możliwości innych szpitali w zakresie 
przyjęcia nadprogramowych pacjentów? Czy mieli świadomość, iż wyznaczone wcześniej na podstawie 

wskazań medycznych terminy operacji nie powinny być przekładane? Jest Pan nie tylko ministrem, ale i leka-

rzem. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej 

opieki zdrowotnej m.in. osobom w podeszłym wieku (zgodnie z Konstytucją RP). 
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra jako nadzorującego NFZ o pilne przyjrzenie się 

tej sprawie i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Czy Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadził od czerwca br. podobne kon-
trole w innych szpitalach okulistycznych w Warszawie i sprawdził, czy szpitale te również pobierają dopłaty 

od pacjentów? 

2. Czy środki finansowe, które zostały odebrane szpitalowi Sensor w związku z wypowiedzeniem umowy 



(za jedenaście dni grudnia br.) zostały rozdysponowane do innych placówek, a jeśli tak, to na jakiej podsta-

wie nastąpił ten podział? 
3. W jaki sposób i pomiędzy jakie placówki zostały rozdysponowane środki finansowe, które teoretycznie 

powinny być zarezerwowane w budżecie funduszu na rok 2014 r. dla szpitala Sensor? 

4. Czy Mazowiecki Oddział NFZ podjął działania – a jeśli tak, to jakie – by „przenieść” pacjentów szpita-

la do innej placówki tak, by mogli oni zostać zoperowani w terminie wyznaczonym w szpitalu Sensor? 
5. Dlaczego postępowanie odwoławcze prowadzone przez prezes Narodowego Funduszu Zdrowia trwa 

tak długo? Dlaczego pani prezes do dziś nie ustosunkowała się do złożonego przez szpital Sensor odwołania? 

6. Jakie działania kontrolne (nadzorcze) podjęło Ministerstwo Zdrowia, by wyjaśnić całą sytuację i pomóc 
pacjentom, którzy zostali pozbawieni możliwości operacji w terminie wyznaczonym nawet kilka miesięcy 

temu? 

7. Czy prawdziwa jest informacja medialna, iż NFZ obniża wyceny leczenia zaćmy, a lecznice i szpitale 

dostaną nawet o 1/3 pieniędzy mniej niż obecnie? 
Jako ostatnie zadam Panu pytanie, które zawarł w swoim liście osiemdziesięcioletni pacjent: „W jaki spo-

sób NFZ zabezpieczył moje prawo do wykonania operacji zaćmy w alternatywnym miejscu i terminie 

uwzględniającym okres mojego oczekiwania w Sensor Cliniq?”. 

Z poważaniem 

Aleksander Pociej 




