
Minister Zdrowia

Warszawa, 02 kwietnia 2020

ZPP.743.58.2020

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2020 r. znak: V.7016.26.2020.KO zawierające 

prośbę o pilną nowelizację rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień (Dz. U. poz. 1285 z późn. zm.) w zakresie funkcjonowania oddziałów 

dziennych psychiatrycznych, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przyjęcie 

poniższego.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w Polsce, Ministerstwo Zdrowia 

wdrożyło szereg zaleceń i rozwiązań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2 zarówno u pacjentów dotkniętych zaburzeniami psychicznymi 

jak i personelu medycznego.

Wśród przedmiotowych zaleceń wyróżnić należy przekazane Wojewodom zalecenia 

dotyczące hospitalizacji pacjentów psychiatrycznych (dorosłych oraz dzieci i młodzieży) 

w stanie nagłym, z podejrzeniem COVID-19 -  przekazane Panu Ministrowi do 

wiadomości przy piśmie z dnia 30 marca 2020 r. znak: ZPP.050.37.2020.

Odnosząc się natomiast do funkcjonowania oddziałów dziennych, mając na uwadze 

ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo Zdrowia popiera 

komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący możliwości realizowania
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i rozliczania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych oraz zawierający 

informacje o zarekomendowaniu przerwy w udzielaniu świadczeń grupowych 

w oddziałach dziennych. Należy podkreślić, iż jest to uzasadniona praktyka w sytuacji 

dążenia do ograniczania kontaktów między obywatelami.

Mając na uwadze iż pobyt na oddziale dziennym ma przede wszystkim służyć poprawie 

stanu psychicznego pacjenta, redukcji objawów i zachowań objawowych, w opinii 

Ministerstwa Zdrowia przedmiotowe działania mogą być w chwili obecnej 

z powodzeniem realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych 

w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Odnosząc się natomiast do stwierdzenia zawartego w § 3a w nowelizacji rozporządzenia 

koszykowego z dnia 16 marca 2020 r. -„..pod warunkiem zapewnienia dostępności 

personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń, Ministerstwo 

Zdrowia pragnie wyraźnie podkreślić, że definicja miejsca udzielania świadczeń jest 

zrozumiała, jednakże w związku z ogłoszonym stanem epidemii świadczenie pracy 

przez (pracowników) personel na rzecz (pracodawcy) i jednocześnie świadczeniodawcy 

realizującego świadczenie bardzo często odbywa się w warunkach pracy zdalnej czyli 

pracownika de facto nie ma w miejscu wykonywania pracy. W  związku z tym personel 

wymagany do realizacji świadczenia w załączniku 6 i 7 -  świadczenia ambulatoryjne 

może za pomocą systemów teleinformatycznych realizować świadczenie za pomocą 

pracy zdalnej.

Mając na uwadze powyższe w opinii Ministerstwa Zdrowia nowelizacja rozporządzenia 

koszykowego w powyższym zakresie nie wydaje się zasadna.

Z poważaniem 

z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Józefa Szczurek-Żelazko 

Sekretarz Stanu
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