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Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 14448 Poseł Joanny Jaśkowiak i grupy posłów w sprawie 

braku inkubatorów z powodu zwiększonego zapotrzebowania w czasie epidemii wirusa 

SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wsparcia szpitali przekształconych do leczenia osób 

zakażonych wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że ewidencja zakupów 

asortymentu do walki z pandemią została opublikowana na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid---ewidencja-zakupow. Ponadto w Strategii walki 

z pandemią COVID-19 (wersja 3.0 ) w rozdziale 5. Tworzenie zasobów i rezerw, zostały 

podane ilości przeznaczonych środków, w tym na środki ochrony indywidualnej, sprzęt 

medyczny, środki do dezynfekcji. W ostatnich miesiącach przyjęto strategię wydawania 

asortymentu przede wszystkim na rzecz właściwych wojewodów, którzy są zobowiązani 

do dalszego właściwego rozdysponowania zasobów i rezerw do podmiotów, placówek 

i służb na terenie województwa. Ponadto, zgodnie z wpływającymi wnioskami od szpitali 

i wojewodów, zwiększana jest liczba udostępnień sprzętu medycznego – 

w szczególności respiratorów i kardiomonitorów. Ministerstwo Zdrowia niezwłocznie 

rozpatruje wpływające wnioski od szpitali i wojewodów, a stosownie do potrzeb 

uruchamiane są kolejne asortymenty rezerw strategicznych: butle tlenowe, pompy 

infuzyjne, łóżka szpitalne oraz inne zasoby stanowiące infrastrukturę do przygotowania 
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kolejnych miejsc hospitalizacji pacjentów. Więcej informacji nt. Strategii 3.0 dostępnych 

jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-walki-z-

pandemia-covid19.

W odniesieniu do pytania dotyczącego zabezpieczenia większej liczby inkubatorów 

w szpitalach z oddziałami położniczymi przekształcone w jednostki leczące pacjentów 

zakażonych wirusem SARS-CoV-2, aby zrealizować zalecenia z zakresu izolacji, 

uprzejmie wyjaśniam, że zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku 

noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 (aktualizacja z 12 

listopada br.) opracowanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii wraz 

z Prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego nie wskazują na konieczność 

umieszczania w inkubatorach noworodków urodzonych przez matki podejrzane lub 

chore na COVID-19. Zalecenia opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa 

Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-

rodzajow-swiadczen (poz. 20) dopuszczają możliwość pobytu zakażonej lub podejrzanej 

o zakażenie SARS-CoV-2 matki z noworodkiem, bez konieczności izolacji noworodka, 

w przypadku, gdy stan zdrowia matki i dziecka na to pozwala, przy zachowaniu 

niezbędnych środków prewencyjnych (maska, higiena rąk i piersi) oraz pisemnej zgody 

matki wyrażonej przed porodem. Mając na uwadze powyższe zalecenia, nie ma potrzeby 

zabezpieczania dodatkowych inkubatorów dla noworodków urodzonych w czasie 

epidemii.

W odniesieniu do pytania dotyczącego wyceny procedur związanych z opieką nad 

pacjentem chorym na COVID-19 w szpitalach tymczasowych, uprzejmie wyjaśniam, 

że oszacowanie kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego nastąpiło 

na podstawie opracowania nr WT.541.12.2020 Agencji Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji Wydział Taryfikacji z 3 listopada 2020 r. pt.: „Propozycja modelu szacowania 

kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego”. Zgodnie z konkluzją AOTMiT: 

„Powyższe oszacowania mogą być podstawą do określenia pierwszego ryczałtu, 

rozliczanego po miesiącu w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty, na postawie 

sprawozdań i faktur. Dane o faktycznie poniesionych kosztach za okres jednego, dwóch 

czy trzech miesięcy pozwolą na aktualizację oszacowań i ostateczne dostosowanie 

wysokości ryczałtu.” Jednocześnie informuję, że w odniesieniu do produktu 

rozliczeniowego: opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń objętych 

dotychczas finansowaniem informuję, że opłata ta wyliczana jest na podstawie 

wynagrodzenia odpowiadającego świadczeniom udzielonym w tej komórce 

organizacyjnej w okresie I-II 2020 r. z wyłączeniem:
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1) leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych;

2) środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń 

lekarzy;

3) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych 

na podstawie ogólnych warunków umów (OWU).

Opłata ta podlega rozliczeniu w sytuacji zmniejszenia potencjału dedykowanego 

do udzielania świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2. Jest to opłata za dobę dostępności i dotyczy utraconego 

potencjału, bez względu na to czy świadczenia są udzielane czy też nie. Opłatę 

tą otrzymują szpitale II poziomu zabezpieczenia COVID-19 i częściowo szpitale 

z I poziomu. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy zabezpiecza pacjentom z COVID -19 

dodatkowe łóżka, które do tej pory nie podlegały finansowaniu na podstawie umowy, 

może rozliczać również produkty: opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania 

świadczeń (wartość 100 zł za dobową dostępność jednego łóżka) oraz dodatkowa opłata 

ryczałtowa za dostępność respiratora do udzielania świadczeń (wartość 200 zł 

za dobową dostępność jednego respiratora). Do wskazanej wyżej opłaty ryczałtowej 

za gotowość świadczeniodawca może doliczać odpowiednio pozostałe produkty 

rozliczeniowe tj.: hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - SpO2<95% 

o wartości 630 zł, hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - SpO2≥95% 

o wartości 330 zł, hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta 

wymagającego wentylacji mechanicznej poza OAiIT o wartości 1154 zł. Wskazać należy 

również, że w sytuacji hospitalizacji w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii 

(OAiIT) dodatkowo rozlicza się należność wg skali TISS – 28 (załącznik nr 1ts do Nr 

184/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 

szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, wartość 

produktów od 851 zł do 4906 zł za osobodzień). Ponadto, Minister Zdrowia, poleceniem 

z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem 

epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego (wykonującym zawód 

medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym 

lotniczych zespołach ratownictwa, wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w 

laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia, z którymi NFZ podpisał 

umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2). Dołączyli oni do osób 
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wykonujących zawody medyczne (m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, 

ratowników medycznych), którzy zajmują się leczeniem pacjentów chorych na COVID-

19 w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia. W poleceniu tym zapisano podwyżkę 

dodatku o 100%. Dodatki dla personelu szpitala tymczasowego zostały uwzględnione 

w wycenie świadczeń i będą podlegały dodatkowemu rozliczeniu - płatność dla tych 

szpitali zostanie skorygowana o wysokość wypłaconych dodatków. Natomiast 

po miesiącu funkcjonowania szpitali tymczasowych zostanie dokonana kolejna wycena 

udzielanych tam świadczeń w oparciu o rzeczywiste koszty. Szpitale tymczasowe 

nie mogą, zgodnie z zarządzeniem, doliczać odrębnie ww. pozostałych produktów 

rozliczeniowych tj.: Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - 

SpO2<95% o wartości 630 zł, Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 

- SpO2≥95% o wartości 330 zł, Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta 

wymagającego wentylacji mechanicznej poza OAiIT o wartości 1154 zł). Podkreślenia 

wymaga fakt, że dodatkowe środki na świadczenia związane z przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 pochodzą z budżetu państwa, z części, której dysponentem 

jest minister właściwy do spraw zdrowia, oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Oznacza to, że finansowanie zapobiegania i zwalczania epidemii COVID-19 nie odbywa 

się kosztem innych świadczeń, za które płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednocześnie 

zapewniam, że Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia 

na bieżąco monitoruje potrzeby jakie niesie za sobą aktualna sytuacja i w zależności 

od jej rozwoju wprowadzane będą kolejne rozwiązania, aby zagwarantować placówkom 

medycznym zachowanie stabilności w okresie epidemii COVID-19.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


