
Kielce, dn. 25.09.2020 

Lekarze 
specjaliści ch. zakaźnych 
pracujący w Oddziałach Zakaźnych 
w województwie świętokrzyskim 

Szanowny Panie Ministrze! 

    W związku ze zmianami algorytmów dotyczących postępowania z pacjentami z COVID-19 uprzejmie informujemy, 
że wykonanie części zadań dotyczących konsultacji WSZYSTKICH pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku 
SARS-CoV-2 (w tym bezobjawowych i skąpoobjawowych!) jest NIEREALNE. W województwie świętokrzyskim w 3 
(sic!) oddziałach zakaźnych (Kielce, Busko-Zdrój, Starachowice) pracuje TYLKO 10 (słownie dziesięciu) lekarzy 
specjalistów ch. zakaźnych. Dlatego w/w oddziały nie są fizycznie w stanie skonsultować na IP Zakaźnych tylu 
pacjentów na dobę, gdyż przekracza to ich przepustowość. Poza tym zużywanie Indywidualnych Środków Ochrony 
Osobistej w takiej ilości pociągnie za sobą olbrzymie wydatki finansowe i bardzo szybkie wyczerpanie wszelkich 
zapasów środków ochrony w szpitalach. 

    Już teraz w naszych szpitalach brakuje leków (remdesivir) oraz występują znaczne problemy z dostępem do butli z 
tlenem i reduktorów do tlenoterapii. Poza tym zamknięcie Szpitali Jednoimiennych spowodowało znaczne utrudnienie 
w dostępie do dedykowanych OIOMów w przypadku pacjentów z niewydolnością oddechową wymagającą wentylacji 
mechanicznej. 

    Ponadto od prawie 2 lat w województwie świętokrzyskim ŻADEN lekarz nie rozpoczął specjalizacji z zakresu 
chorób zakaźnych, a w ostatnich miesiącach wystąpiło zjawisko zwalniania się lekarzy z oddziałów zakaźnych (np. w 
Klinice Ch. Zakaźnych w lipcu 2020 ubyło ponad 12% składu osobowego lekarzy!!!!). 

    Warto nadmienić, że grupa lekarzy – zakaźników jest na pierwszej linii frontu walki z COVID-19 od ponad 6 
miesięcy i niestety nic nie wskazuje, że sytuacja może się zmienić na lepsze. 

    Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku zmiany algorytmów będziemy zmuszeni do złożenia wypowiedzeń 
naszych umów o pracę, a z racji tego, że większość z nas posiada nieletnie dzieci, nie będziemy mogli zostać 
oddelegowani do pracy w trybie przewidzianym Ustawą o chorobach zakaźnych. 
    Liczymy jednak, że niedopatrzenia przy tworzeniu algorytmów zostaną szybko naprawione i jako lekarze nie 
będziemy musieli sięgać po ultima ratio. 

                                Z poważaniem 
                        Lekarze specjaliści ch. zakaźnych województwa świętokrzyskiego 

1. Paweł Pabjan 
2. Dorota Zarębska- Michaluk 
3. Katarzyna Paluch 
4. Anna Garbat 
5. Katarzyna Reczko 
6. Piotr Stępień 
7. Jadwiga Maciukajć 
8. Jolanta Kosior 
9. Grażyna Cieślik 
10. Ewa Dutkiewicz 

Do wiadomości 
- Wojewoda Świętokrzyski 
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
- Dyrekcja WSZ w Kielcach 


