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Szanowny Panie Ministrze, 

w ostatnich tygodniach w Polsce obserwujemy znaczny przyrost potwierdzanych zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2 wśród obywateli naszego kraju. Nowe zakażenia występują praktycznie 

we wszystkich województwach, jednak największy wzrost zachorowań od dłuższego czasu notowany 

jest w dwóch: małopolskim i śląskim. To powoduje, że sytuacja w Małopolsce staje się bardzo trudna. 

Jak informuje Marcin Jędrychowski dyrektor jedynego szpitala jednoimiennego w Małopolsce, 

chorych, hospitalizowanych ze względu na COVID-19 przybywa lawinowo, a liczba wolnych miejsc w 

szpitalu może okazać się niewystarczająca. Jedynym rozwiązaniem jest więc uruchomienie kolejnej 

placówki medycznej w Małopolsce dedykowanej pacjentom hospitalizowanym ze względu na COVID-

19. Występowałem już w tej sprawie do wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, ale jak wiadomo 

Małopolski Urząd Wojewódzki od tygodnia jest sparaliżowany koronawirusem i nie podjął w tej 

sprawie żadnych decyzji. Mam nadzieję, że Pan Minister ma świadomość wyjątkowo trudnej sytuacji 

związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Małopolsce i problemami związanymi z 

epidemią, dlatego wierzę, że stosowna decyzja dotycząca uruchomienia drugiego szpitala 

jednoimiennego w Małopolsce zostanie w najbliższych dniach podjęta. Uruchomienie drugiego 

szpitala jednoimiennego w województwie małopolskim poprawi sytuację chorych na COVID-19 i 

zapewni w miarę normalne funkcjonowanie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, także na 

pozostałych oddziałach klinicznych. 

Drugą ważną kwestią, nad którą należy się pochylić jest działalność powiatowych stacji sanitarno-

epidemiologicznych. Niestety, wraz ze wzrostem liczby potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 

obserwujemy również coraz więcej nieprawidłowości w funkcjonowaniu PSSE. Z ogólnodostępnych 

informacji medialnych, jak i wielu sygnałów i spraw zgłoszonych do mojego biura poselskiego wynika, 

że niejednokrotnie osoby, u których stwierdzono bądź podejrzewa się zakażenie, zostają 

pozostawione same sobie. Z relacji osób pozostających w kwarantannie lub izolacji domowej wynika, 

że mają utrudniony kontakt z przedstawicielami sanepidu, a dodzwonienie się na wskazane numery 

telefonów jest praktycznie niemożliwe. Sytuacja jest szczególnie uciążliwa dla osób pozostających w 

kwarantannie po 4 do 6 tygodni. Zdaję sobie sprawę, że z racji epidemii PSSE funkcjonują dzisiaj w 

sytuacji ekstremalnej, jednak pozostawienie bez jakiejkolwiek opieki i kontaktu osób przez tak długi 

czas jest niewłaściwe i nieodpowiedzialne. 

Kolejną niezwykle pilną sprawą jest rozwiązanie problemu osób z dodatnim wynikiem na obecność 

SARS-CoV-2 pozostających w izolacji domowej. Osoby te muszą samodzielnie udać się do Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie (dzieci do szpitala Żeromskiego) celem pobrania wymazu. Nie ma 

możliwości pobrania wymazów w ramach „drive-thru” w pozostałych punktach funkcjonujących w 

Małopolsce, a o karetkach wymazowych nawet nie wspomnę, bo ta usługa jest praktycznie dla tych 

osób niedostępna. Obowiązujące złe rozwiązania skutkują znacznym przeciążeniem Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie, a osoby zakażone zmusza się do całodniowych wyjazdów do Krakowa, 

narażając je na ponoszenie kosztów wyjazdu i związane z wyjazdem zagrożenia. Konieczne jest zatem 

uruchomienie dodatkowych punktów poza Krakowem, w których będzie możliwość pobrania 

wymazów od osób pozostających w izolacji domowej z pozytywnym wynikiem na obecność SARS-

CoV-2. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na pytania: 



1. Czy wojewoda małopolski wnioskował o uruchomienie drugiego szpitala jednoimiennego w 

Małopolsce? Jeśli tak, to od kiedy i gdzie będzie funkcjonował? 

2. Czy znana jest Panu Ministrowi trudna sytuacja PSSE w województwie małopolskim, czego 

efektem jest całkowita niewydolność systemu i brak możliwości kontaktu mieszkańców z 

placówkami sanepidu? 

3. Jeżeli tak, to jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo celem wyeliminowania ww. 

nieprawidłowości? 

4. Czy ministerstwo przeprowadzało bądź planuje przeprowadzić kontrole w PSSE celem 

zbadania ich działalności w obliczu pandemii COVID-19? 

5. Kiedy powstaną w Małopolsce dodatkowe punkty poboru wymazów w ramach „drive-thru” 

dla osób pozostających w izolacji domowej z dodatnim wynikiem na obecność SARS-CoV-2? 

       

 


