
  

Warszawa, 30.03.2021 

 

#leczniezwlekaj – pandemia nie spowodowała, że inne choroby zniknęły 

INFARMA we współpracy z Fundacją „MY PACJENCI” podejmuje działania, które mają zwrócić 

uwagę na problem ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej w czasie pandemii 

 

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA w związku z sygnałami 

ze środowiska medycznego i pacjenckiego o trudnej sytuacji pacjentów chorych przewlekle 

w czasie pandemii, przekazał drugi grant badawczo-edukacyjny Fundacji „MY PACJENCI” na 

przeprowadzenie badania, które pozwoli lepiej zidentyfikować trudności w dostępie do opieki 

medycznej i wskazać kierunki naprawcze. Podobne działania zostały przeprowadzone przy 

wsparciu Związku w czasie pierwszej fali pandemii w 2020 roku, kiedy uruchomiona została 

kampania edukacyjna #leczniezwlekaj #lecznieczekaj. INFARMA pragnie wesprzeć pacjentów – 

poprzez działania zmierzające do odmrożenia systemu ochrony zdrowia, mimo trwającego kryzysu 

zdrowotnego, a także decydentów – przekazując im dane i propozycje rozwiązań wypracowane 

wspólnie z ekspertami. Aby opracować i wdrożyć rozwiązania w ramach partnerstwa z ekspertami 

i stroną publiczną, najpierw konieczne jest zbudowanie spójnego obrazu aktualnej sytuacji i jej 

wpływu na pacjentów. Zwłaszcza, że ten wpływ jest bardzo znaczący. 

W czasie drugiej fali pandemii COVID-19 aż 62% chorych nie mogło skorzystać z zaplanowanej wizyty 

lekarskiej1 – to pierwsze wnioski z kolejnej edycji badania przeprowadzonego przez Fundację „MY 

PACJENCI” dzięki grantowi INFARMA.  

„Od roku obserwujemy statystyki zgonów z powodu COVID-19. W 2020 roku zmarło o ponad 76 tys. 

osób więcej niż w 2019 r. Pod tymi danymi kryją się również ciche ofiary pandemii – pacjenci 

niecovidowi z chorobami przewlekłymi lub nagłymi incydentami zdrowotnymi, którzy nie zostali 

zdiagnozowani i nie rozpoczęli leczenia na czas lub których leczenie zostało wstrzymane. Jeżeli 

sytuacja się nie poprawi, zamrożenie systemu ochrony zdrowia będzie przyczyną czarnych statystyk 

w kolejnych miesiącach, a nawet latach.” – podkreśla Nienke Feenstra, Prezes Związku 

Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. 

Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji „MY PACJENCI” dodaje – „Pandemia trwa już ponad rok, 

a pacjenci w zdecydowanej większości zgłaszają, że nie są w stanie kontynuować leczenia, że 

napotykają poważne trudności w dostępie do świadczeń medycznych, ta dysfunkcjonalność 

powiększa dług zdrowotny, a w perspektywie indywidualnej ma często dramatyczne konsekwencje. 

Badanie wykazało, że jako społeczeństwo liczyliśmy na poprawę sytuacji wynikającej ze szczepień, 

ale ostatnie tygodnie wskazują także na to, że ten proces nie przebiega zgodnie z założeniami.” 

W drugim tygodniu marca bieżącego roku Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował kolejny 

niepokojący komunikat ograniczający udzielanie świadczeń, w związku z rosnącym 

zapotrzebowaniem na łóżka szpitalne dla pacjentów chorujących na COVID-19.  

 
1 „Pacjenci w czasie pandemii”, badanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku 18-85 lat metodą wywiadów telefonicznych, 
w dniach od 02 do 06 lutego 2021 r., sfinansowano z grantu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. 



  

 

Tymczasowe, oficjalne zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo przez NFZ 

w okresie całej pandemii miało miejsce już dwukrotnie – po raz pierwszy w marcu ubiegłego roku, 

kiedy zostały zarejestrowane pierwsze przypadki zachorowania na wirusa COVID-19. Kolejne 

zamrożenie świadczeń dla pacjentów nastąpiło w trakcie II fali epidemii w połowie października 

2020 roku.  

„Dalsze ograniczanie dostępu do leczenia to nie jest dobry kierunek. Konsekwencje mogą być 

nieodwracalne i katastrofalne. Dlatego chcemy pomóc zrozumieć, gdzie są największe problemy, 

chcemy edukować pacjentów, żeby za wszelką cenę starali się szukać pomocy i pragniemy 

zaangażować ekspertów, by wspólnie szukać rozwiązań w tej trudnej sytuacji. To nasza wspólna 

sprawa! Potrzebna jest współpraca wszystkich środowisk związanych z ochroną zdrowia, aby 

udrożnić system dla pacjentów niecovidowych.” – mówi Nienke Feenstra. „Cieszymy się, że 

Ministerstwo Zdrowia poważnie podeszło do danych z pierwszej części badania i podjęło działania.” 

– podkreśla.  

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas wspólnej konferencji z Magdaleną Kołodziej – Prezes 

Fundacji „My Pacjenci” w listopadzie 2020 roku podkreślał, że hasło "zostań w domu" ma jeden 

wyjątek – nie dotyczy kontynuacji leczenia, nie dotyczy sytuacji, gdy źle się czujemy. Minister 

przyznał wówczas, że COVID-19 zdominował kwestie ochrony zdrowia, a problemy zdrowotne 

Polaków dotyczą całego spektrum chorób. „Głównym zabójcą w Polsce pozostają choroby 

kardiologiczne, w drugiej kolejności choroby onkologiczne.” – zaznaczył. 

W najbliższym czasie wyniki drugiej edycji badania zostaną przekazane do Rzecznika Praw Pacjenta, 

a także do Ministerstwa Zdrowia. 

 

 

 

 

 


