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Warszawa, 17 listopada 2022 r. 

 

 

Pan 
Dr n. ekon. Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia 

 

 

Dotyczy: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie  

                  standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii  

      i intensywnej terapii 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w związku ze zbliżającym się upływem terminu na dostosowanie się podmiotów leczniczych 

prowadzących szpitale, jak i działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne do 

wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku  

w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii  

i intensywnej terapii („Standardy”), pozwalam sobie zwrócić uwagę Pana Ministra na 

konsekwencje niewprowadzenia stosownych zmian w treści Standardów oraz ewentualnego 

nieprzedłużenia okresu dostosowawczego po dniu 31 grudnia 2022 roku. 

Spełnienie Standardów do dnia 31 grudnia 2022 roku, w szczególności dotyczących zasobów 

kadrowych, oznaczałoby konieczność wyłączenia z działalności wielu podmiotów, które nie 

są w stanie w tym terminie zapewnić personelu medycznego spełniającego wymogi 

określone w Standardzie. W szczególności należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Częścią I 

Załącznika Nr 1 do Standardów – Warunki ogólne dla oddziału anestezjologii i intensywnej 

terapii lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci lub oddziału anestezjologii 

dla dzieci w szpitalu – Standardy nakładają obowiązek posiadania co najmniej czterech 

etatów lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii (na pierwszym poziomie 

referencyjnym). Przedmiotowy obowiązek, biorąc w szczególności pod uwagę bardzo 

ograniczoną dostępność kadry lekarskiej, wydaje się niemożliwy do spełnienia i należy 

rozważyć jego złagodzenie. Dodatkowo powszechnie znanym problemem jest konkurowanie 

szpitali w zakresie zatrudniania lekarzy, co dodatkowo będzie utrudniać spełnianie 

warunków wskazanych w Standardach związanych z liczbą lekarzy, jaką powinny zapewnić 

podmioty lecznicze w ramach Standarów, a w konsekwencji doprowadzi to do ograniczenia 

dostępności do świadczeń dla pacjentów. 
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Standardy nakładają również liczne wymogi w zakresie powierzchni pokoi łóżkowych  

i wyposażenia, które nie będą mogły zostać wdrożone ze względu na trudności finansowe 

podmiotów leczniczych, jak i ograniczenia lokalowe. Dostosowanie infrastruktury w tym 

zakresie wymagałoby znacznych nakładów inwestycyjnych, co przy obecnej trudnej sytuacji 

gospodarczej, panującej w Polsce, byłoby trudne do spełnienia, biorąc pod uwagę 

ograniczone budżety podmiotów leczniczych w zakresie ponoszenia nakładów na potrzeby 

inne niż zapewnienie finansowania ich bieżącej działalności. 

Podsumowując – pełne wdrożenie Standardów w podmiotach leczniczych już od 1 stycznia 

2023 roku jest praktycznie niewykonalne, a brak wydłużenia okresów dostosowawczych 

doprowadzi do znaczącego obniżenia liczby podmiotów i ograniczenia dostępności do 

świadczeń, co w konsekwencji spowoduje pogorszenie sytuacji pacjentów.  

Tym samym, aby uniknąć sytuacji ograniczenia od 1 stycznia 2023 roku, w skali całego kraju, 

dostępu do świadczeń z anestezjologii i intensywnej terapii, zasadnym jest wydłużenie 

okresów dostosowawczych oraz weryfikacja warunków koniecznych do spełnienia przez  

podmioty lecznicze, w szczególności w zakresie, który skutkuje ponoszeniem dodatkowych  

nakładów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oraz zwiększania liczby personelu 

medycznego. 

Bardzo liczymy na zrozumienie ze strony Pana Ministra i podjęcie decyzji pozwalających na 

wydłużenie okresu dostosowawczego, jak również rozpoczęcie prac nad weryfikacją 

warunków określonych w przedmiotowym Standardzie. 

 

    Z wyrazami szacunku 
               
Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej 

 
 
             Dr Andrzej Mądrala 

 

 


