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Wielce Szanowny Panie Ministrze

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji1, pragnę zwrócić się do Pana 
Ministra w sprawie dostępu pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM) do 
świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii koronawirusa - SARS-CoV-2. 

W środkach masowego przekazu pojawiły się niepokojące informacje dotyczące 
dostępności do świadczeń oraz potrzebach pacjentów cierpiących na SM w czasie epidemii2.
 Na łamach wskazanej publikacji prasowej Pani Urszula Jaworska – Prezes Fundacji im. 
Urszuli Jaworskiej zwróciła uwagę, że można zaobserwować głosy pacjentów, które 
dotyczą odwołanych wizyt, rezonansów czy badań diagnostycznych. Powyższe okoliczności 
pogłębiają to, co do tej pory z perspektywy pacjentów nie było dobrze dopracowane, czyli 
dostęp do kontynuowania opieki nad pacjentem przewlekle chorym z różnych perspektyw - 
szpitala, pacjenta oraz rodziny chorego. Podkreślono, że w obecnym czasie żadna z tych 
stron nie ma w tej wyjątkowej sytuacji pewnego rozwiązania. Szczególną uwagę zwrócono 
na pacjentów z chorobami neurologicznymi, którzy wymagają regularnej rehabilitacji, żeby 
ich stan chorobowy się nie pogłębił. Natomiast powyższe wizyty są odkładane. Brak 
dostępu do rehabilitacji może spowodować zwiększone wydatki na leczenie w późniejszym 
okresie, a także cofnięcie tych rezultatów, które zostały osiągnięte w procesie rehabilitacji. 
Należy nadmienić, że Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zwróciło uwagę na to, 

1 Pismo z dnia 24 marca 2020 r. sygn. V.7010.38.2020.ET. oraz pismo z dnia 30 marca 2020 sygn. 
V.7018.84.2020.ET.
2 Kalina Gierblińska, ,, Telegram pacjencki – pacjenci z chorobami przewlekłymi ” opubl. 27 marca 2020 r. 
https://www.medexpress.pl/telegram-pacjencki-pacjenci-z-chorobami-przewleklymi/76975

Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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iż każdą zmianę w schemacie leczenia należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym leczenie, 
ponieważ takie decyzje muszą być podejmowane indywidualnie dla każdego pacjenta3. 

Drugą kwestią, na którą zwrócono uwagę, jest problem pacjentów z odbiorem leków 
w szpitalu. Brak jest bowiem w szpitalu opracowanego systemu, w sytuacji kiedy pacjent z 
różnych powodów nie może odebrać leków osobiście oraz upoważnić innej osoby do ich 
odbioru. Jak wskazano w szpitalu lekarze nie są przygotowani do tego, żeby np. wysłać leki 
kurierem do pacjenta. Wobec powyższego, pomimo zamieszczonego komunikatu 
Ministerstwa Zdrowia4 pacjenci w dalszym ciągu posiadają trudności w odbiorze leków w 
szpitalu. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 z późn. zm.) 
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej 
sprawie.

Z wyrazami szacunku 

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

3https://www.ptsr.org.pl/informacja_dotyczaca_ryzyka_zakazenia_koronawirusem_u_pacjentow_ze_stwardn
ieniem_rozsianym.html. 
4Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie 
szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym 
leczeniem, opubl. 13 marca 2020 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dla-
podmiotow-leczniczych-realizujacych-umowy.
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