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Wnioski z poniedziałkowej konferencji Ministra Zdrowia 

Opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia 

 

 

Poniedziałkowa (19.10) konferencja prasowa Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego tchnęła wreszcie 

niezbędnym na ten moment optymizmem odpowiadając na pytania zadawane przez środowisko 

pracodawców w ochronie zdrowia już od kilku miesięcy. 

Cieszy, że: 

- Minister Zdrowia jest nastawiony na budowanie dobrych relacji ze wszystkimi środowiskami w tych 

trudnych czasach, 

- jest pomysł jak zwiększyć ilość łóżek dla pacjentów z powikłaniem COVID-19 w ramach obecnych szpitali 

na różnym poziomie referencyjnym, 

- jest pomysł  jak wykorzystać potencjał prywatnych świadczeniodawców, w tym prywatnych szpitali  

w systemie ochrony zdrowia, które mogą włączyć się do opieki uruchamiając niezakontraktowany w sieci  

potencjał,  

- jest pomysł jak poprawić warunki płacy i bezpieczeństwa zawodowego dla lekarzy i innych zawodów 

medycznych, 

- jest pomysł jak uruchomić dodatkowe zasoby kadr medycznych i paramedycznych, 

- jest pomysł jak zwiększyć z udziałem wojska przepustowość punktów wymazowych tzw. drivethrough, 

choć nie wiadomo jeszcze jak zwiększyć przepustowość samych laboratoriów. 

Należy jednak zadać następujące pytania: 

- dlaczego zabieramy się za tego typu decyzje i ustalenia tak późno? Dlaczego musieliśmy narazić 

pacjentów, pracowników służby zdrowia i ich rodziny na chaos, lęk i niepokój o życie lub zdrowie? 

- dlaczego nie wykorzystujemy potencjału istniejących szpitali polowych w ramach służby medycznej 

Ministerstwa Obrony Narodowej,  zamiast tego budujemy narodowy szpital covidowy? 
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- gdzie jest głos Głównego Inspektora Sanitarnego, bo to jemu podległy Sanepid miał zapewnić realizację 

najważniejszego w walce z epidemią procesu czyli koordynację masowych badań, szybką izolację osób 

zakażonych na czas kwarantanny i właściwy przepływ informacji?  

Dzięki tym działaniom moglibyśmy uniknąć kolejnego formalnego lub nieformalnego lockdownu 

gospodarki.  

 

 

 

 

 

 

 


