
            Gdynia, dnia 27 września 2020r. 

 

Szanowny Pan 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Lekarze pracujący w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni z ogromnym 

zaskoczeniem i rozżaleniem przyjęli informację o nowych zasadach organizacji opieki nad osobami 

zakażonymi SARS-CoV-2, które w dostępie on-line ukazały się 23 września 2020r. 

(www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-zlecania-testow-na-koronawirusa). 

Zaledwie kilka dni funkcjonowania nowej regulacji pokazuje jak sprawdzają się nasze najgorsze obawy 

co do fatalnych skutków tego zarządzenia, nakładającego konieczność udania się do oddziału 

zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego wszystkich osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 

pozostających pod opieką POZ. W warunkach izby przyjęć dochodzi do ogromnego przeciążenia, a w 

zasadzie paraliżu i w bardzo wielu przypadkach nieadekwatnego angażowania sił i środków personelu 

medycznego. Realne jest niebezpieczeństwo opóźnienia w dotarciu z właściwą pomocą medyczną 

najpoważniej chorym na COVID 19, którym musimy pomóc w pierwszej kolejności.  

Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, także z powodu szybko rosnącej w województwie liczby 

przypadków zachorowań na COVID o przebiegu ciężkim i bardzo ciężkim, zagrożonym i już 

rozwijającym niewydolność oddechową, w tym wymagających leczenia w warunkach oddziałów 

intensywnej terapii. 

W województwie pomorskim, już wcześniej przed rozwojem pandemii, doszło do rozwoju głębokiego 

kryzysu kadrowego i masowego odpływu specjalistów chorób zakaźnych z pracy w pionie zakaźnym. 

W województwie pomorskim w oddziałach Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 

borykającego się z ogromnymi kłopotami kadrowymi, o których powszechnie wiadomo i 

http://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-zlecania-testow-na-koronawirusa


Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej łącznie pracuje 10 specjalistów chorób 

zakaźnych (UCMMiT – 3). W dniu 27 września 2020 raportowano  ponad 190 nowych zakażeń w naszym 

województwie, a spodziewany jest dalszy wzrost ich liczby zgodnie z zapowiedziami urzędników 

państwowych. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni z uwagi na swoją 

specyfikę nie realizowało wcześniej wielu zadań najbardziej typowych dla innych oddziałów zakaźnych 

w Polsce, ale decyzją Ministra Zdrowia od stycznia 2020r. stało się jedną z zaledwie dwóch jednostek 

w województwie pomorskim, do których nieustannie od wielu miesięcy kierowani są pacjenci z 

podejrzeniem i rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2. Przeciążony i sfrustrowany personel nie podoła 

dłużej rosnącym oczekiwaniom i wykonywaniu zadań ponad siły. Personel przygotowuje się do  

składania wypowiedzeń z pracy o czym informuję Pana Ministra. 

Gorąco apelujemy o zmiany w zapisach przywołanego powyżej rozporządzenia i równego rozłożenia 

zadań na kolejnych szczeblach postępowania z osobami zakażonymi SARS-CoV-2 według stosownych 

kompetencji i przeznaczenia placówek. 

Z poważaniem 

Dr hab. Katarzyna Sikorska 

Kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 

po Dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego  

Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 

 

Prof. dr hab. Marcin Renke 

po Dyrektor  

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 

Gdański Uniwersytet Medyczny 


