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Pełna wersja odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na pytania:  

* Czy MZ w ogólny sposób uregulowało zasady, zgodnie z którymi pacjenci zakładów POZ 

są kwalifikowani do teleporady lub bezpośredniego zbadania przez lekarza? Jeśli tak, to 

jakie są te zasady? 

Czy MZ zamierza w jakiś sposób uregulować sytuacje, w których lekarz jest zobowiązany do 

osobistego zbadania pacjenta? 

MZ: W związku ze stanem epidemii, rekomendowaną formą kontaktu lekarza z pacjentami są 

teleporady - co minimalizuje ryzyko transmisji koronawirusa. Kwestią kluczową jest bowiem 

zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu. 

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w 

sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowot-

nej (Dz. U. poz. 1395). Standard obejmuje m.in. ustalenie przez osobę udzielającą teleporady, 

czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub 

poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośred-

nim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia 

udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady. 

Ponadto, opracowane zostały Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny 

rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie 

epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Dokument ten, przygotowany we współpracy z 

zespołem roboczym Ministerstwa Zdrowia, przedstawia zarówno kwestie organizacyjne, jak i 

medyczne, określając odpowiedni zakres oraz warunki udzielania teleporad na poziomie 

opieki podstawowej. Wytyczne określają m.in. sposób rejestracji pacjentów, formy udzielania 

porad zdalnych, kwestie związane z organizacją pracy, wskazują również przypadki, w któ-

rych realizowane powinny być wizyty osobiste pacjentów w placówkach. Wypracowane 

rozwiązania mają na celu poprawę jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdro-

wotnej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu świadczenio-

dawców. 

* Jakie jest stanowisko MZ w sprawie tych zakładów POZ, w których do teleporady kwalifi-

kowani są bez wyjątku wszyscy pacjenci, w tym również osoby, u których ryzyko związane ze 

zwykłymi infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi jest ponadprzeciętne, np. cukrzycy albo 

osoby w podeszłym wieku? 
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Jak mają zachować się pacjenci, którym mimo złego samopoczucia i wieloznacznych obja-

wów zakłady POZ odmawiają możliwości bezpośredniej diagnozy? 

MZ: Teleporady nie są jedyną formą udzielania świadczeń podczas epidemii koronawi-

rusa. Realizowanie badań oraz porad w przychodniach lub wizyt domowych, jest moż-

liwe w przypadkach uzasadnionych medycznie. Decyzja w ww. zakresie należy do lekarza 

- powinna być ona poprzedzona indywidualną oceną stanu zdrowia danego pacjenta.  

Podkreślić należy także, że teleporady mogą być udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy 

ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, 

nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego. Zdalna forma porad nie uniemoż-

liwia zatem bezpośredniej wizyty u lekarza, a realizowanie teleporad nie uprawnia pod-

miotu leczniczego do całkowitego zaprzestania udzielania porad ambulatoryjnych. Tele-

porada nie powinna stanowić zatem alternatywnej formy udzielania świadczenia w 

przypadku, gdy pacjent wymaga osobistego kontaktu z lekarzem. 

Teleporada nie może bowiem skutkować pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze 

względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właści-

wego postępowania diagnostyczno-leczniczego. 

W przypadku trudności w uzyskaniu świadczenia zdrowotnego, w pierwszej kolejności pa-

cjent powinien zgłosić sytuację do kierownika podmiotu leczniczego, który odpowiada za 

organizację pracy świadczeniodawcy. 

Oddziały wojewódzkie (OW) NFZ na bieżąco monitorują sytuację i reagują w przypadku 

jakichkolwiek trudności z dostępem pacjentów do świadczeń medycznych. Informację o nie-

funkcjonujących poradniach należy zgłaszać właściwemu OW NFZ. Oddział wojewódzki 

NFZ jest także zobowiązany do zapewnienia pacjentom informacji o świadczeniodawcach, u 

których można uzyskać konkretne świadczenie. Informacje te zapewnia także bezpłatna Info-

linia Telefonicznej Informacji Pacjenta - 800 190 590. 

* Czy MZ bada doniesienia medialne o odmowach przyjęcia pacjentów w stanie zagrożenia 

życia do szpitalu z powodu braku diagnozy dotyczącej zakażenia koronawirusem? Czy takie 

praktyki są uzasadnione? 

MZ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowy 

Fundusz Zdrowia monitoruje realizację umów o udzielanie świadczeń opieki finansowanych 

ze środków publicznych, w związku z powyższym każda nieprawidłowość powinna być 

zgłaszana do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. 

W stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są 



niezwłocznie. Wymóg dostarczenia wyniku testu w kierunku COVID-19 nie może być 

przyczyną odmowy udzielenia świadczenia, w razie konieczności szpital powinien je wy-

konać we własnym zakresie. Jednocześnie jednak szpital nawet w takiej sytuacji, może 

przekierować pacjenta, ze względów medycznych (np. brak dostępnego adekwatnego leczenia 

specjalistycznego u danego świadczeniodawcy) lub epidemiologicznych (np. zamknięcie od-

działu lub całego szpitala ze względu na wystąpienie w nim przypadków zakażenia COVID-

19), transportem medycznym do innego szpitala. 

Jednak jeśli stan ogólny pacjenta na to pozwala i może być on skutecznie leczony w szpitalu 

jednoimiennym dodatni wynik testu stanowić może podstawę do przewiezienia pacjenta, de-

dykowanym dla pacjentów z COVID-19 transportem, do szpitala jednoimiennego. 

* Czy MZ prowadzi statystykę liczby przypadków, w których z takiego powodu doszło do 

śmierci pacjenta oraz statystykę przypadków, gdzie brak pomocy, terapii, planowanego za-

biegu z powodu przestawienia opieki zdrowotnej w tryb epidemiczny zaowocował znaczącym 

albo nieodwracalnym pogorszeniem stanu pacjenta, względnie jego zgonem? Jeśli taka sta-

tystyka jest, to ile było takich przypadków od momentu wprowadzenia stanu zagrożenia epi-

demicznego? Jeśli takiej statystyki nie ma, to czy MZ zamierza ją sporządzić? 

MZ: Do Ministerstwa Zdrowia nie dotarły takie informacje. 

Łukasz Warzecha: Wszystkie winy Szumowskiego. To jeden z 

najgorszych ministrów zdrowia [OPINIA] 

https://wiadomosci.onet.pl/opinie/lukasz-szumowski-odchodzi-lukasz-warzecha-jeden-z-

najgorszych-ministrow-zdrowia/x19q0xf  

Łukasz Warzecha, 19 sie, 11:22 

 

Reakcje po dymisji Łukasza Szumowskiego były takie, jakby odchodził nasz narodowy 

doktor Judym. Tymczasem odszedł jeden z najgorszych ministrów zdrowia w III RP - 

pisze Łukasz Warzecha. 
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 To Szumowski zamknął Polskę w marcu i kwietniu, projektując wiele absurdal-

nych, blankietowych, skrojonych mocno na wyrost zakazów i nakazów 

 Restrykcje obowiązywały, gdy liczba dziennych zakażeń była o wiele niższa niż 

wtedy, gdy je znoszono  

 Po pół roku trwania epidemii nie możemy nadal normalnie pójść do lekarza 

 Jesienią miliony ludzi teoretycznie powinny trafić na kwarantannę. To pokłosie 

rządów Szumowskiego w MZ  

Nie płakałem po Szumowskim, choć sądząc po tym, jak niektórzy reagowali na jego dymisję, 

powinienem chyba łkać jak bóbr. Tak jakby odszedł nasz jedyny zbawca, narodowy doktor 

Judym, Wielki Pogromca Koronawirusa. Eryk Mistewicz napisał: "Przeprowadził nas bez 

wielkich, naprawdę wielkich strat. Nie mylą się tylko ci którzy nic nie robią. Atakowanie jego 

jest niegodne. Jeszcze będziemy go dobrze wspominać. Mocne decyzje podejmował wraz z 

Morawieckim. I dali radę. Hejtujcie sobie do woli, faktów to nie zmieni". Pomyślałem: nic, 

tylko santo subito.  

Mistewicz sięgnął oczywiście po ograny chwyt erystyczny — "atakowanie go jest niegod-

ne" – tak jakby polityka, który akurat Mistewiczowi się podoba, nie wolno było kryty-

kować. Niby dlaczego? Tak samo chwytem erystycznym jest nazywanie krytyki hejtowa-

niem, ale to już codzienność polskiej debaty.  

A on na epidemii poległ 

Cóż, może jestem "niegodny", ale sądzę, że z perspektywy czasu Szumowskiego zapamięta-

my jako jednego z najgorszych ministrów zdrowia. Choć po prawdzie to akurat dość wyrów-

nana kategoria – trudno byłoby wskazać naprawdę dobrego.  

Owszem, w czasie epidemii koronawirusa Szumowski stanął przed wyzwaniem, przed jakim 

nie musiał dotąd stawać żaden szef resortu zdrowia od początku istnienia III RP, ale też na 

tym wyzwaniu poległ. 

Gdy stało się jasne, że epidemia nadciąga do Europy, a w końcu do Polski, to Szumowskiego 

obóz władzy nieoficjalnie mianował głównodowodzącym – na kilka tygodni. To był olbrzymi 

błąd, za który polityczną odpowiedzialność ponosi Mateusz Morawiecki. Szumowski patrzył 

bowiem na wszystko z typowej dla większości lekarzy ograniczonej perspektywy, w której 

liczy się wyłącznie bieżąca walka o zdrowie, a wszystkie inne kwestie – psychologiczne, spo-

łeczne, gospodarcze i finansowe – pozostają na dalekim planie. 

Wprowadzane w marcu i kwietniu kolejne ograniczenia, z których mnóstwo było absurdal-

nych lub blankietowych zamiast punktowych, to była radosna twórczość Szumowskiego.  

W końcu uznano, że regulowanie tak wielu dziedzin życia rozporządzeniami ministra zdrowia 

jest prawnie ryzykowne, więc rozporządzenia zaczęła wydawać formalnie Rada Ministrów, a 

podpisywać – premier. Źródłem tych rozporządzeń nadal było jednak Ministerstwo Zdrowia. 
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Szumowskiemu powinni podziękować obywatele ukarani 

mandatami 

Wygaszenie na całe tygodnie wielu biznesów, katastrofa polskiej gastronomii, dramat branży 

eventowej, artystów czy osób pracujących za granicą – wszystko to oczywiście efekt epide-

mii, ale też niemądrych decyzji szefa MZ. 

Pamiętajmy, że faktyczny postepidemiczny stan gospodarki ujawni się dopiero jesienią, 

kiedy nie będzie już osłony tarcz.  

Przede wszystkim zaś – o tym absolutnie nie wolno zapominać – Szumowskiemu za-

wdzięczamy pogwałcające wolności obywatelskie i prawdopodobnie niekonstytucyjne 

zakazy, w tym zwłaszcza zakaz przemieszczania się. To Szumowskiemu powinny po-

dziękować dziesiątki tysięcy obywateli, ukaranych mandatami lub, co gorsza, karami 

administracyjnymi nakładanymi przez sanepid (zresztą kompletnie do tej roli nieprzy-

gotowany) za to, że wyszli na spacer, usiedli na ławce w parku albo pojechali do znajo-

mych. 

W rankingu krępowania praw obywatelskich ze względu na epidemię (Government Re-

sponse Severity Index, stan z końca kwietnia) Polska była na piątym miejscu na świecie. 

Dużą rolę w tej klasyfikacji odgrywało to, że prawo było w wielu punktach uznaniowe, nieja-

sne, sprzeczne, więc ewentualne ukaranie obywatela zależało od nastroju i przychylności 

funkcjonariusza. Wyprzedziliśmy w tej klasyfikacji nawet Chiny. I to również była zasługa 

Szumowskiego.  

"Pandemia się już skończyła". To też Szumowski 

Jeśli zaś spojrzeć z dłuższej perspektywy, działania byłego ministra okazują się jeszcze bar-

dziej go kompromitować. Najgorsze i najgłębsze restrykcje były w mocy, gdy liczba zakażeń 

była dużo niższa niż dziś. Szumowski legitymizował następnie rządowy przekaz, że epidemia 

się już skończyła, kolportowany przed wyborami. Jednocześnie w miarę znoszenia restrykcji 

okazało się, że państwo nie jest w stanie wyegzekwować nawet najbardziej podstawowego 

obowiązku zakrywania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach. 

Jak muszą się czuć ci, którzy w kwietniu dostali kary administracyjne po kilkanaście 

tysięcy złotych za to, że weszli na momentu do parku czy lasu, patrząc dzisiaj na kom-

pletny brak jakichkolwiek restrykcji wobec łamiących obecnie śladowe już przecież na-

kazy? Tak, to również polityczna odpowiedzialność Szumowskiego.  

Tunelowa wizja Szumowskiego, w której kompletnie nie liczyły się nastroje społeczne ani 

gospodarka, w końcu zaczęła być dla rządu problemem i to był moment – w okolicach końca 

kwietnia – gdy minister zaczął być odsuwany i przestał decydować o wszystkim. Na szczę-

ście. 
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Jeśli jednak dziś ktoś się zastanawia, dlaczego z jednej skrajności obsunęliśmy się w drugą – 

ze stanu kompletnej paranoi i pustych ulic w beztroskie tłumy ocierających się o siebie ludzi 

na nadmorskich bulwarach – to i za to odpowiada Szumowski. 

Jak pisałem w marcu i kwietniu – jeśli już na początku wrzuci się społeczeństwo w niemal 

autorytarny reżim, to później, kiedy w końcu większość obostrzeń trzeba będzie znieść, wa-

hadło odbije w drugą stronę. Brak umiaru w nakładaniu zakazów i nakazów zaowocował 

obecną beztroską. I to również wina Szumowskiego.  

Pytałem o innych chorych, nie z COVID-19. Czekam na 

odpowiedź 

Jest wreszcie rzecz najgorsza: stan systemu ochrony zdrowia. I to na dwóch poziomach.  

Poziom pierwszy to sposób, w jaki po wprowadzeniu reżimu COVID-owego zaczęto 

traktować chorych na inne choroby. Tysiące odwołanych zabiegów i badań, brak możliwo-

ści kontaktu z chorymi leżącymi w szpitalach, wreszcie przejście podstawowej opieki 

zdrowotnej niemal całkowicie w tryb teleporad, z dramatycznymi konsekwencjami dla 

na razie ciemnej liczby pacjentów.  

Nie wiadomo, czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi statystykę przypadków, które skończyły 

się poważnymi problemami lub nawet śmiercią pacjenta z powodu braku osobistego kontaktu 

z lekarzem. Na razie pojawiają się informacje o kolejnych takich przypadkach i jest ich nie-

pokojąco wiele. Skierowałem do MZ pytania w tej sprawie i czekam na odpowiedź.  

Odchodzącego ministra członkowie obozu władzy wychwalali pod niebiosa za rzekome ura-

towanie nas przed tysiącami zmarłych. Tymczasem po pierwsze – warto by znać liczbę 

osób dotkniętych przypadłościami innymi niż COVID-19, które z powodu wprowadzo-

nych regulacji pomocy nie otrzymały na czas. Może się okazać, że koszt decyzji Szu-

mowskiego jest nawet w sferze ludzkiego zdrowia o wiele większy niż teoretyczny zysk. 

Po drugie – o wiele za wcześnie, aby mówić o tym, co spowodowało względnie niską śmier-

telność w Polsce w porównaniu z najmocniej dotkniętymi krajami. Czy to cechy genetyczne 

czy może jakieś wcześniejsze masowe szczepienia, czy czynniki demograficzne, klimatyczne 

czy może jeszcze coś innego – na razie nie wiadomo.  

Jednak w świetle tego, jaka jest sytuacja obecnie – restrykcje są absolutnie podstawowe, a i te 

nie są przestrzegane i jakoś nie widać "ciężarówek z trumnami" – przypisywanie zasług 

Szumowskiemu wydaje się mocno na wyrost.  

3 mln ludzi na kwarantannę jesienią? 
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Poziom drugi to nieprzygotowanie systemu na sezon jesiennych zachorowań. Z powodu 

przyjętych regulacji coraz częstsze są przypadki przetrzymywania ludzi w kwarantannie 

całymi tygodniami – kompletnie bez sensu – w reżimie przypominającym internowanie. 

Rekordziści w domowym "areszcie" siedzieli po dziewięć tygodni. Teraz na kwarantannie jest 

w Polsce już około 100 tys. osób. Przepisy wydane przez Szumowskiego oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego oznaczają zaś, że w zasadzie na kwarantannę powinni trafiać 

wszyscy, którzy zgłaszają się do lekarzy rodzinnych z gorączką lub kaszlem.  

Skoro w poprzednim sezonie było grubo ponad 3 mln chorych z objawami grypopodobnymi 

(część z nich faktycznie z grypą sezonową), to co ma się stać teraz? 3 mln ludzi wylądują na 

kwarantannie i państwo przestanie znowu działać, nawet bez zarządzonego przez rząd lock-

downu? 

Na ostatniej konferencji prasowej Szumowski poinformował, że lekarze rodzinni mają dostać 

możliwość kierowania pacjentów na testy. Wspaniale, ale czy mamy możliwość przetestowa-

nia w ciągu trzech czy czterech miesięcy ponad trzech milionów osób? 

Mnożące się opowieści o tym, że lądujący na kwarantannie mogą na niej siedzieć tygodniami, 

co wielu z nich dosłownie rujnuje życie (jeśli na przykład ktoś prowadzi małą firmę, może to 

być dla niego wyrok zawodowej i finansowej śmierci), będą mieć wkrótce oczywisty skutek: 

spowodują, że ludzie przestaną się z objawami grypy zgłaszać do lekarzy. Nie będą też re-

agować na komunikaty Sanepidu, wzywające ich do kontaktu z powodu potencjalnego kon-

taktu z osobą zakażoną. I znów – odpowiedzialność za taki stan rzeczy spada na Szumow-

skiego.  

Zmęczona twarz plus propagandowe frazesy i jesteś super 

Ktokolwiek zostanie jego następcą, dostanie do ręki bardzo gorący kartofel i właściwie mu-

siałby być cudotwórcą, żeby poradzić sobie z sytuacją w krótkim czasie. A czasu jest właśnie 

niewiele.  

Społeczna ocena Łukasza Szumowskiego w momencie jego odejścia z resortu jest wciąż bar-

dzo wysoka. W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" sprzed kilkunastu dni dobrze pracę 

Szumowskiego oceniało 54 proc. pytanych, źle – zaledwie 28 proc. To nie dowodzi, że były 

minister świetnie wypełniał swoją funkcję. 

Pokazuje natomiast, że popularność można zdobyć, pokazując się w telewizji ze zmęczonym 

obliczem i wygłaszając propagandowe frazesy – nawet jeśli w odstępie zaledwie kilku tygo-

dni całkiem z sobą sprzeczne.  

 

 

 


