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Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

niepokojące doniesienia środków masowego przekazu skłoniły mnie do zwrócenia się 
do Pana Ministra w sprawie alarmującej liczby zgonów z powodu COVID-19 w Polsce1. 

Doszło do krytycznej sytuacji, w której oficjalna liczba zmarłych z powodu COVID-
19 przekroczyła 100 tys. Z przekazanych Rzecznikowi informacji wynika, że w obecnej fali 
pandemii w Polsce jest kilka razy więcej zgonów niż w krajach zachodnich. Dane z 4 
stycznia br. dotyczące tygodniowej liczby zgonów z powodu COVID-19 wskazują, że w 
Bułgarii było ich ponad 12 na milion mieszkańców, a w Polsce - 11,8 na milion. Dla 
porównania - w Niemczech wskaźnik ten wyniósł 3,2 na milion, a w Wielkiej Brytanii, 
która teraz bije rekordy pod względem dziennej liczby zakażeń, mniej niż 2 zgony na 
milion.  

Dostępne analizy uwidoczniły, że powstały w Polsce problem zwiększonej 
umieralności na COVID-19 w porównaniu do innych krajów, jest złożony oraz zakorzeniony 
w słabości i niewydolności systemu opieki zdrowotnej. Bowiem pandemia COVID-19 
uwypukliła wady, z którymi system ten zmaga się od lat. Niewątpliwie system ten, oprócz 
wymagań związanych z pandemią, musi mierzyć się nadto z nierozwiązanymi dotychczas i 
nawarstwiającymi się problemami, m.in. kadrowymi, niedofinansowania, zaopatrzeniem w 
sprzęt czy dostępnością świadczeń. Rodzi to obawy czy system opieki zdrowotnej jest w 
stanie sprostać aktualnej sytuacji, która obnażyła i jeszcze bardziej zaznaczyła obszary 
wymagające natychmiastowej naprawy. Budzi to niepokój o nasze wspólne 
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bezpieczeństwo2. Powyższe wątpliwości korelują z zaniepokojeniem społecznym w 
przestrzeni publicznej wskazującym na brak odważnych działań państwowych w walce z 
pandemią COVID-19.

W przekazanych Rzecznikowi doniesieniach zarysował się również problem 
śmiertelności pacjentów z COVID-19 leczonych na intensywnej terapii. Dla przykładu 
został wskazany szpital w Raciborzu, który już na początku pandemii, został przeznaczony 
do leczenia chorych na COVID-19. Według niepotwierdzonych informacji spośród setek 
chorych covidowych, którzy w tym podmiocie zostali podłączeni do respiratora, tylko kilku 
pacjentów opuściło placówkę - reszta zmarła. Jak przedstawiają doniesienia medialne takich 
szpitali, w których śmiertelność chorych z COVID-19 leczonych na intensywnej terapii 
sięga niemal 100 proc., jest więcej np. w Łódzkiem, w Małopolsce, na Podlasiu. Występują 
również takie szpitale, w których śmiertelność jest poniżej 50 proc. Natomiast brak jest w 
tym zakresie oficjalnych informacji oraz danych. 

Kolejną bolączką, która wyłoniła się z analizy ekspertów jest niejasność wytycznych 
postępowania i brak nadzoru w zakresie ich stosowania w diagnostyce i leczeniu COVID-
19. Na stronie Ministerstwa Zdrowia widnieją liczne dokumenty wypracowane przez 
konsultantów krajowych oraz medyczne towarzystwa naukowe. Wytyczne są również 
ogłaszane przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i inne gremia 
naukowe. Jednocześnie wraz z dużą liczbą dokumentów brak jest jasności co do aktualnie 
obowiązujących wytycznych. Ponadto brak również mechanizmów monitorowania i 
nadzoru nad ich stosowaniem przez poszczególne szpitale. 

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 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwracam się 
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej sprawie, w 
szczególności o wskazanie, czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi, bądź planuje prowadzić 
oficjalnie dostępny rejestr, który pokazywałyby efekty leczenia w odniesieniu do całej 
medycyny, w tym intensywnej terapii z wyszczególnieniem śmiertelności chorych z 
COVID-19 leczonych na intensywnej terapii. 

   Z wyrazami szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 Niniejsze było sygnalizowane w piśmie z dnia 12 listopada 2020 r. V.7013.145.2020.ET/GH/PM. 
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