
 
 

 
 
 

Warszawa 19.04.2021 
 
 

Wielce Szanowny Panie Ministrze, 
Obserwując niepokojący rozwój epidemii COVID-19, w trosce o optymalizację opieki nad pacjentami 
zakażonymi SARS-CoV-2, a także tymi, którzy potrzebują tradycyjnej opieki ze względu na typowe nie 
zakaźne choroby cywilizacyjne, proponujemy rozważyć następujące propozycje, wypracowane w 
gronie ekspertów Continue Curatio: 

1. Podzielenie systemu opieki zdrowotnej na szpitale covidowe i niecovidowe wg proporcji 
należnej częstości zachorowań na poszczególne typy schorzeń i konieczności ich 
niezwłocznego leczenia. Wydaje się, iż w obecnej sytuacji najlepszy byłby model włoski, w 
którym podczas największego nasilenia epidemii większość  szpitali poświęcono zakażeniom 
SARS-CoV-2, przy pozostawieniu niezbędnej liczby szpitali dla pozostałych chorych. 
Sugerujemy, aby z tego podziału wyłączyć placówki onkologiczne. 

2. Sugerujemy, aby placówki niecovidowe umiejscowione były głównie w ośrodkach 
wysokospecjalistycznych, świadczących opiekę zdrowotną w stanach niecierpiących zwłoki. 
Dotyczy to przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym neurologicznych, 
ostrych stanów wymagających interwencji chirurgicznej i oddziałów urazowych.  

3. Proponujemy przeprowadzenie inwentaryzacji procedur a co za tym idzie przesunięcie 
maksymalnie dużej liczby procedur diagnostycznych i terapeutycznych (takich jak, np. 
wszelkie zabiegi endoskopowe) z opieki szpitalnej do opieki ambulatoryjnej lub 
jednodniowej. Istnieje wiele procedur realizowanych w trybie hospitalizacji z przyczyn 
rozliczeniowych, a nie klinicznych. Takie działania pozwolą na ograniczenie liczby 
zajmowanych łóżek, zwalniając je dla chorych na COVID-19. Dodatkową wartością tego 
rozwiązania będą niższe koszty opieki i ograniczenie ryzyka zakażenia wewnątrzszpitalnego 
wirusem SARS-CoV-2. 

4. Część procedur, która  nie może być uznana za procedury ambulatoryjne winna  pozostać 
postępowaniem w ramach hospitalizacji, jednak inaczej zdefiniowanej i inaczej finansowanej.  
Dlatego sugerujemy zmianę definicji hospitalizacji w kontraktach NFZ, ograniczając je do 
kilku- kilkunastu godzinowego pobytu w pomieszczeniach szpitalnych, a co za tym idzie 
uwolnienie limitów w AOS. Takie działania pozwolą na ograniczenie liczby zajmowanych 
łóżek, zwalniając je dla chorych na COVID-19  i obniżą koszty opieki. Pozwolą także na 
ograniczenie ryzyka zakażenia wewnątrzszpitalnego wirusem SARS-CoV-2. 

5. W związku z narastającym niedoborem kadr medycznych proponujemy pilne czasowe 
ograniczenie zakresu wymaganej dokumentacji medycznej, szczególnie w SOR-ach. Pozwoli 
to na zmniejszenie obciążenia pracowników służby zdrowia obowiązkami pozamedycznymi i 
ich lepsze wykorzystanie w opiece nad chorymi. 

6. Rekomendujemy wprowadzenie dla szpitali oficjalnego zalecenia dotyczącego powszechnego 
stosowania szybkich testów w kierunku COVID-19. 



7. Sugerujemy szeroką edukację społeczną w zakresie potrzeby wykonywania, interpretacji i 
podjęcia odpowiednich zachowań w zależności od wyniku testu COVID-19, jak również 
dopuszczenie testów w kierunku zakażenia COVID-19 do oficjalnego obrotu aptecznego. 

 
Jesteśmy przekonani, iż proponowane rozwiązania przyczynią się do: 

• Usprawnienia i poprawy opieki nad chorymi na schorzenia inne niż COVID-19, 
• Zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu niezakaźnych chorób 

cywilizacyjnych (NCD);  
• Zwiększenia liczby łóżek i poprawy opieki nad chorymi na COVID-19; 
• Obniżenia  kosztów systemu opieki zdrowotnej;  
• Zoptymalizowania wykorzystania kadr medycznych; 
• Ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia;  
• Wcześniejszej interwencji medycznej dla osób zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-

19;  
• Zmniejszenia powikłań i opóźnionych rozpoznań nie tylko wśród chorych na COVID-19. 
• Racjonalizacji rozwiązań, z których część będzie można wprowadzić do systemu opieki 

zdrowotnej po zakończeniu pandemii. 
• Budowania zaufania społecznego 

Zespół Continue Curatio deklaruje dalszą współpracę w rozwiązywaniu bieżących problemów 
systemu ochrony zdrowia.  
W przygotowaniu powyższych opinii udział wzięli:  
• prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, specjalista zdrowia publicznego, alergolog. 

Przewodniczący Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta. Kierownik Katedry Zdrowia publicznego 
i środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – przewodniczący zespołu. 

• Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, reumatolog 
Kierownik Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej PUM, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Reuymatologicznego 

• prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko – pulmunolog.  
Sekretarz Generalny European Respiratory Society 2019-2022. Kierownik Zakładu Genetyki I 
Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy I Chorób Płuc w Warszawie. 

• prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. 
Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

• Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, kardiolog, specjalista chorób 
wewnętrznych, hipertensjolog. 
Profesor w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik 
Oddziału Elektrokardiologii UCK WUM.  

• prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, pediatra, hematolog i onkolog dziecięcy. 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii, Polskie Towarzystwo Pediatryczne (wice-prezes), 
Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

• prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, onkolog. 
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

• prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, neurolog. 
Kierownik Kiniki Neurologii CSK UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. 
Europejska Sieć Referencyjna dla Chorób Rzadkich EURO-NMD. 



• prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, specjalistka medycyny rodzinnej 
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej 
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 

• prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, internista, kardiolog. 
Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

• prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, gastroenterolog, internista. 
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia 
Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA. Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. 
Prezes Polskiego Klubu Trzustkowego. 

• prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, okulista. 
Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu 
medycznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 

• dr hab. n. med. Jarosław Woroń, farmakolog kliniczny. 
Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie. 

oraz 
• Anna Gołębicka – strateg komunikacji i zarządzania, ekonomistka, publicystka. Współpracuje jako 

ekspert z Centrum im. Adama Smitha 
• Fundacja My Pacjenci - think-tank działający w ochronie zdrowia, analizujący potrzeby pacjentów 

i obywateli, przedstawiający decydentom konstruktywne propozycje systemowych rozwiązań 
wychodzących naprzeciw tym potrzebom.  

 
 


