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W związku z badaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawą, dotyczącą 

tragedii w Rudzie Śląskiej w kopalni „Wujek - Ruch Śląsk", jaka miała miejsce w dniu 

19 września 2009 r., ujawnił się problem natury ogólnej związany z zapewnieniem 

należytej opieki medycznej osobom poszkodowanym które doznały rozległych oparzeń 

oraz możliwościom rozliczenia wykonanych zabiegów przez specjalistyczne ośrodki 

leczenia oparzeń. 

Analizując przedmiotową sprawę Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw 

Obywatelskich w Katowicach, zwrócił się m. in. do Dyrektora Centrum Leczenia 

Oparzeń w Siemianowicach Śląskich z prośbą o wskazanie na problemy natury prawnej 

lub faktycznej, które napotkał w/w ośrodek podczas ratowania życia i zdrowia 

górników, którzy ulegli wypadkowi w Kopalni „Wujek-Śląsk" w Rudzie Śląskiej. 

Kwestią jaka wyłoniła się na tle analizowanej sprawy oraz pojawiających 

się opiniach środowiska medycznego na Śląsku, jest m. in. postulat konieczności 

wyodrębnienia specjalizacji - kombustologii z zakresu chirurgii plastycznej i stworzenie 

odrębnej specjalizacji medycznej, gdyż chirurgia oparzeń jest dziedzina 

wysokospecjalistyczną, w której chirurgia plastyczna ma znikomy wpływ na procedury 

wykonywane w oddziale leczenia oparzeń. Tym samym, podkreślono specyfikę 

tej dziedziny medycyny i wykonywanych zabiegów, co zdaje się dodatkowo 

przemawiać za uwzględnieniem określonych kategorii zabiegów w JGP i specyfiki 

ich rozliczeń. Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia 
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pismem z dnia 14 lipca 2010 r., znak: NFZ/CF/DSOZ/2010/076/0569/W13656/DRU 

zapewnił, że centrala NFZ wzięła pod uwagę modyfikację konstrukcji grup dotyczących 

leczenia oparzeń, które pozwoli na pełne rozliczanie zabiegów. Jednocześnie wskazał, 

iż modyfikacja ta wymaga zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 

2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

(Dz. U. Nr 140poz. 1143 ze zm.). 

W związku z powyższym, działając, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14 

poz. 147 ze zm.) uprzejmie proszę o udzielenie informacji czy Ministrowi Zdrowia 

znane jest to zagadnienie oraz czy dostrzega konieczność i podziela postulat 

wyodrębnienia dodatkowej samodzielnej specjalizacji medycznej - kombustologii. 

Nadto w oparciu o wyżej przywołane przepisy, zwracam się z uprzejmą prośbą o 

udzielenie informacji czy zostały podjęte prace legislacyjne mające na celu zmianę 

zapisów w/w rozporządzenia, która pozwoliłaby wprowadzić przez stosowne 

zarządzenie prezesa NFZ nowe zasady leczenia oparzeń. 


