
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê
na 40. posiedzeniu Senatu
w dniu 23 wrzeœnia 2009 r.
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Szanowny Panie Prezesie!
W 2006 r., analizuj¹c bardzo z³¹ sytuacjê w zakresie epidemiologii, klasyfikuj¹c¹ województwo za-

chodniopomorskie pod wzglêdem dostêpnoœci leczenia w zakresie kardiologii interwencyjnej na przed-
ostatnim miejscu w Polsce, daleko poni¿ej œredniej krajowej (dane konsultanta wojewódzkiego oraz
konsultanta krajowego zawarte w raporcie pt.: „Aktualna sytuacja opieki kardiologicznej w Polsce
– opracowane na podstawie raportów konsultantów wojewódzkich”) i wynikaj¹c¹ z tego potrzebê napra-
wy tej sytuacji, firma medyczna Sydan (spó³ka Grupy Allenort) podjê³a decyzjê o przyst¹pieniu do utwo-
rzenia oddzia³u kardiologii interwencyjnej w Szczecinku.

Dziêki wrêcz modelowemu wspó³dzia³aniu z lokalnymi samorz¹dowymi w³adzami miasta Szczecinka
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zosta³ stworzony oœrodek kardiologii interwencyjnej. Po-
wsta³a nowoczesna, bardzo dobrze wyposa¿ona placówka medyczna z wielkim potencja³em bardzo defi-
cytowej, nie tylko w Polsce, grupy specjalistów, tj. kardiologów interwencyjnych.

Ta, pocz¹tkowo lokalna, inicjatywa od samego pocz¹tku mia³a poparcie ówczesnego konsultanta wo-
jewódzkiego, dra n. med. Micha³a Kurowskiego, i by³a uwzglêdniana w planach konsultanta krajowego,
a ze wzglêdu na w³aœciw¹ lokalizacjê by³a wyznaczona do realizacji programu równego dostêpu do lecze-
nia przede wszystkim ostrych zespo³ów wieñcowych, zgodnie ze standardem „z³otej godziny”.

Swoje poparcie dla projektu utworzenia nowego oœrodka kardiologii inwazyjnej w województwie za-
chodniopomorskim wyrazi³ równie¿ obecny konsultant wojewódzki, dr hab. n. med. Jaros³aw KaŸmier-
czak, w liœcie z dnia 19 kwietnia 2009 r.

Firma Sydan jako pierwsza w tym województwie za w³asne pieni¹dze wyposa¿y³a system ratunkowy
publicznych karetek w nowoczesny instrument, pozwalaj¹cy na bezpoœrednie konsultacje ostrych sta-
nów kardiologicznych dwadzieœcia cztery godziny na dobê i daj¹cy mo¿liwoœæ przesy³ania dwunastood-
prowadzeniowego EKG (pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim, w którym takim
system zacz¹³ funkcjonowaæ).

Zgodnie ze wszystkim oczekiwaniami wynikaj¹cymi z danych epidemiologicznych, nap³yw do Cen-
trum Kardiologii „Allenort” pacjentów ze wskazaniami do hospitalizacji w sprawach nag³ych, a tak¿e pa-
cjentów zg³aszaj¹cych siê do oœrodka planowo potwierdzi³ s³usznoœæ wczeœniejszych ekspertyz. CKA
rozpoczê³o dzia³alnoœæ 1 kwietnia 2009 r. Od 14 kwietnia 2009 r. pe³ni sta³y dwudziestoczterogodzinny
dy¿ur interwencyjny.

Realizuj¹c misjê zapewnienia pacjentom równego dostêpu do nowoczesnej medycyny przez pierwszy
okres przyjmowano tam do leczenia inwazyjnego pacjentów planowych, tj. z objawami stabilnej choroby
niedokrwiennej serca. Niestety, w zwi¹zku z odmow¹ w sprawie refundowania kosztów leczenia chorych
planowych (175 zabiegów) z dniem 29 czerwca 2009 r. wstrzymano przyjmowanie pacjentów plano-
wych, odwo³ano ponad 100 chorych zakwalifikowanych do leczenia planowego oraz ograniczono
dzia³alnoœæ jedynie do przyjmowania pacjentów w stanach zagro¿enia ¿ycia.

W dniu 14 listopada 2008 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ
odby³o siê spotkanie z dyrektorami oœrodków kardiologii interwencyjnej dzia³aj¹cych na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Jego efektem by³a opinia, ¿e kolejny oœrodek jest w regionie niepo-
trzebny, przywo³uj¹ca argument o wydolnoœci istniej¹cych oœrodków, których funkcjonowanie
ograniczone jest tylko do kontraktu z NFZ. Zgodnie ze standardami medycznymi nie jest tu najistotniej-
sza wydolnoœæ czy zwiêkszenie realizacji us³ug przez oœrodki ju¿ istniej¹ce, lecz ich po³o¿enie geograficz-
ne.

Do dyrekcji oddzia³u NFZ w Szczecinie zosta³a przekazana niezbêdna dokumentacja, œwiadcz¹ca
o spe³nianiu przez oœrodek wszystkich wymagañ prezesa NFZ. Jak dowodz¹ statystyki konsultanta kra-
jowego do spraw kardiologii chorzy z zachodniopomorskiego nie mieli jeszcze do niedawna szans na no-
woczesne leczenie choroby niedokrwiennej serca – zabójcy nr 1 wspó³czesnej cywilizacji.

Firma Sydan otrzyma³a odmowê w sprawie refundacji wybranych œwiadczeñ ratuj¹cych ¿ycie i zdro-
wie. Motywacja by³a taka, ¿e funkcjonuj¹ oœrodki hemodynamiki w Szczecinie, Drawsku i Nowogardzie.
Jest to w moim odczuciu, lekarza i wiceprzewodnicz¹cego senackiej Komisji Zdrowia, wielka niedo-
rzecznoœæ.

Jak mo¿na u¿ywaæ takiej motywacji i stosowaæ praktyki monopolistyczne przeciwko ciê¿ko chorym
pacjentom w stanie zagro¿enia ¿ycia i zdrowia?! Czy¿by zdrowie pacjentów nie by³o wa¿ne dla dyrekcji



NFZ w zachodniopomorskim?! Przecie¿ firma Sydan wychodzi dok³adnie naprzeciw potrzebom, z który-
mi nie mog¹ sobie poradziæ jednostki ochrony zdrowia na terenie zachodniopomorskiego (œwiadcz¹
o tym fatalne statystyki). Dzia³ania NFZ oddzia³u zachodniopomorskiego nosz¹ znamiona zmowy czy in-
nej formy blokowania pacjentom dostêpu do nowoczesnych technik medycznych, bêd¹cych ogólnie
przyjêtym standardem.

Bardzo proszê Pana Prezesa o wnikliwe zbadanie sprawy oraz o pilne zajêcie stanowiska.

Z wyrazami szacunku
Micha³ Ok³a




