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LIST OTWARTY DO MINISTERSTWA ZDROWIA 

 

Szanowni Państwo, 

 
zwracam się do Państwa w imieniu Stowarzyszenia Pacjentów JEDNYM TCHEM! na Rzecz 

Wentylacji Domowej, a przede wszystkich pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu oraz tych, 

którzy w niedługim czasie będą wymagać respiratoterapii. Kierujemy ten list do Ministerstwa Zdrowia 

w trosce o godne życie dla wentylowanych. Apelujemy do Państwa o natychmiastowe zawieszenie 

zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 

z późn. zm.1), które obniża koszty świadczenia dla pacjentów i skazuje ich na powolną śmierć przez 

uduszenie. Prosimy o spotkanie się z nami, o uznanie głosu pacjentów w kwestii wyceny taryf dla pacjentów 

wentylowanych nieinwazyjnie w domach. 

Dla nas, pacjentów, obniżenie kosztów taryf dla pacjentów wymagających respiratoterapii 

nieinwazyjnej nawet o 62% oznacza odebranie świadczenia albo powrót do szpitali, który naraża nas 

na infekcje oraz odseparowanie od rodziny i bliskich. Część z nas również pracuje a nie będzie to możliwe 

bez wsparcia oddechowego.  

Odebranie nam świadczenia wentylacji domowej spowoduje, że niektórzy z nas mogą zwyczajnie 

nie zdążyć dojechać do szpitala by dostać się do tlenu albo nie zastać w nim wolnego łóżka, co skarze nas 

na uduszenie. Czy szpitale w Polsce nagle przyjmą do siebie te 9 tysięcy wentylowanych? Już teraz wiemy,  

że nasi pacjenci są odsyłani z uwagi na brak wolnych łóżek. Proszę o wzięcie pod uwagę faktu, iż ci wszyscy 

pacjenci będą musieli zostać objęci opieką lekarzy specjalistów, głównie pulmonologów co znacząco 

wydłuży istniejące kolejki. Czy państwo polskie stać na ponoszenie tak ogromnych kosztów finansowych  

i społecznych? Obniżki świadczenia przy odnotowanych ogromnych nadwykonaniach przez ostatnie lata, 

rosnącej inflacji i kosztach utrzymania oraz wynagrodzenia personelu medycznego są dla nas wysoce 
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niezasadne. Zgoda na funkcjonowanie zarządzenia Prezesa NFZ oznaczałaby dla nas zgodę na drastyczne 

zwiększenie śmiertelności pacjentów wentylowanych, którym dostęp do tlenu i wymaganej opieki zostanie 

mocno ograniczony lub zabrany. Pacjentów nie stać by samodzielnie ponosić ogromne koszty aparatury  

i opieki, które szacowane są na około 40 tysięcy złotych. Niestety, pacjentów wentylowanych będzie tylko 

przybywać – będą dołączać do nich osoby z POChP, czy po powikłaniach układu oddechowego po przebyciu 

COVID-19. Błagamy o wysłuchanie naszego głosu! 

Jednocześnie, z ogromnym żalem stwierdzamy, iż zostaliśmy całkowicie pominięci i zignorowani 

przy planowanych pracach nad kształtem świadczenia dla pacjentów wentylowanych, jako tych najbardziej 

zainteresowanych zmianami systemowymi. Po spotkaniu dotyczącym wyceny taryf z przedstawicielami 

m.in. Ministerstwa Zdrowia w marcu 2022 roku otrzymaliśmy zapewnienia i zapowiedzi dalszych rozmów 

i spotkań z nami w celu wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań dla pacjentów. Niestety, do dziś nie 

zostały podjęte żadne rozmowy, natomiast ministerstwo pozwoliło na wprowadzenie zarządzenia, które 

mocno w nas uderzyło. Żywiliśmy nadzieję na dialog i współpracę, jednak do nich nie doszło. Czy możemy 

prosić o ustosunkowanie się do tej sprawy Ministerstwo Zdrowia? Dlaczego Stowarzyszenie Pacjentów 

Wentylowanych Mechanicznie jest pomijane w rozmowach decydujących o ich dalszym bycie i życiu?  

Apelujemy o pilne spotkanie z Ministerstwem, na którym pacjenci będą mogli omówić sposoby 

pozostania w wentylacji domowej. Apelujemy o natychmiastowe zawieszenie zarządzenia Prezesa NFZ  

i powrót do pierwotnych taryf obowiązujących od 2016 roku. Prosimy by wszystkie rozmowy dotyczące 

koszyka świadczeń pacjentów wentylowanych domowo odbywały się z przedstawicielami pacjentów, 

których ten temat dotyczy. 

 
 

                   Z wyrazami szacunku 

 

Joanna Wilmińska 

Prezes Stowarzyszenia JEDNYM TCHEM! 

 


