
Warszawa, 19 września 2019 r. 
 

Informacja prasowa 
 

Czas na zmiany w opiece paliatywnej w Polsce 
 
We wrześniu 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli pn. „Zapewnienie opieki 
paliatywnej i hospicyjnej”. Dokument wskazuje na liczne błędy i zaniechania resortu zdrowia w tym obszarze. Zawiera też 
zalecenia dotyczące rozwiązań prawnych mających na celu poprawę jakości opieki paliatywnej w Polsce.  
 
Jednym z kluczowych zaleceń NIK skierowanych do Ministra Zdrowia jest wprowadzenie standardów opieki paliatywnej                             
i hospicyjnej.  
 

[Ograniczeniami w rozwoju OPH i w poprawie jakości udzielanych świadczeń są:  brak standardów OPH jako wzorców 
postępowania, które ujednolicają zasady sprawowania opieki oraz służą ocenie skuteczności i jakości udzielanych świadczeń. 
Informacja NIK, str. 8]  [Minister Zdrowia nie określił standardów w opiece paliatywnej dla dorosłych, w pediatrycznej opiece 
paliatywnej i w perinatalnej opiece paliatywnej. (…) NIK nie znajduje uzasadnienia dla bezczynności Ministra w opracowaniu 
standardów.  Informacja NIK, str. 21]  
 
Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że takie standardy istnieją – zostały opracowane przez „jednego ze świadczeniodawców”. [Wobec 
braku działań Ministra Zdrowia jeden skontrolowany świadczeniodawca opracował własne standardy. Informacja NIK, str. 22]  
 
Wspomnianym przez NIK podmiotem jest Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, organizacja pożytku publicznego, która                   
w 1994 roku stworzyła pierwsze domowe hospicjum dla dzieci, a w 2006 pierwsze w Polsce hospicjum perinatalne. Standardy 
pediatrycznej domowej opieki paliatywnej opracowała ona już w roku 1999, natomiast wiosną 2019 roku ukazało się IV wydanie 
ww. standardów wraz z wydanymi po raz pierwszy, jedynymi w Polsce standardami perinatalnej opieki paliatywnej. Zostały 
one przekazane Ministrowi Zdrowia w maju 2019 roku. W opinii WHD standardy te powinny być przyjęte jako minimalne, co 
przeczy stwierdzeniu Ministra Zdrowia, że warunki realizacji świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej (…), określone                                       
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej określają ten standard                  
w podstawowym zakresie (Załącznik „Stanowisko Ministra do Informacji o Wynikach Kontroli” str. 92). Również NIK stwierdza, że 
przepisy rozporządzenia w sprawie OPH nie dają podstaw, aby uznać je za standardy świadczeń OPH. (Informacja NIK, str.82) 
 
Rozbieżność w ocenie, czym jest „standard minimalny”, ilustruje m.in. różnica w stawkach za świadczenie usług w hospicjach 
domowych dla dzieci. Według taryfy wprowadzonej w 2016 roku przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych                            
i Taryfikacji wynosi ona 89,9 zł za osobodzień, podczas gdy zgodnie z metodą oceny realnych kosztów minimalnego 
standardu WHD – 249 zł za osobodzień.  
 
W swoich rekomendacjach NIK wskazuje jednoznacznie, że konieczne są zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 
października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Rozporządzenie to jest 
niedostosowane do rzeczywistych potrzeb oraz powoduje rozbieżności interpretacyjne (Informacja NIK, str. 12). Fundacja WHD nie 
podziela poglądu NIK, że nowelizacja tego rozporządzenia rozwiąże problem braku standardów w pediatrycznej i perinatalnej opiece 
paliatywnej. Dlatego potrzebne są dwa nowe, osobne rozporządzenia wprowadzające te standardy. Żaden z projektów tych 
rozporządzeń przedłożonych Ministrowi Zdrowia przez Fundację WHD nie został przyjęty.  
 
Kontrola NIK zwróciła uwagę na jeden z kluczowych problemów, z jakimi boryka się opieka paliatywna i hospicyjna w Polsce. Brak 
standardów powoduje, że jakość opieki paliatywnej w Polsce jest niewystarczająca. W gestii Ministra Zdrowia jest wprowadzenie 
takich standardów, co powinien uczynić niezwłocznie, korzystając z dobrych praktyk i rozwiązań wypracowanych przez ekspertów.  
 

### 
 
Informacja o wynikach kontroli NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21312,vp,23946.pdf 
Standardy WHD: https://www.hospicjum.waw.pl/hospicjum/standardy 
Dodatkowych informacji merytorycznych udziela Tomasz Dangel, dangel@hospicjum.waw.pl, tel. 502 088 368 
 
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci to organizacja pożytku publicznego, która prowadzi hospicjum domowe dla dzieci oraz 
hospicjum perinatalne. Obie placówki były pierwszymi tego typu placówkami w Polsce. Fundacja prowadzi też działalność naukową 
i dydaktyczną, szkoląc lekarzy, pielęgniarki i studentów medycyny w dziedzinie pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej                          
i hospicyjnej. Założyciele obu hospicjów – dr Tomasz Dangel i prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel są ekspertami w dziedzinie 
pediatrycznej (dr T. Dangel) i perinatalnej opieki paliatywnej (prof. J. Szymkiewicz-Dangel).  
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