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Wybrane działania Federacji Związków 
Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie 
Zielonogórskie” 
 
 
➢ Uczestniczyliśmy wspólnie z dr hab. n. med. Agnieszką Mastalerz-Migas, 

konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej w tworzeniu 
schematów postępowania dla POZ i NiŚOZ, w których wyraźnie 
wskazano, jakie działania w zakresie przeciwdziałania zakażeniom 
koronawirusem SARS-CoV-2 na naszym poziomie należy podejmować. 
 

➢ Przeprowadziliśmy badanie ponad 100 przedsiębiorców nt. działania 
teleporad. 
 

➢ Przeprowadziliśmy badanie ponad 600 przedsiębiorców nt. 
zapotrzebowania placówek medycznych na środki ochrony osobistej. 
 

➢ Uruchomiliśmy na stronie Federacji specjalną zakładkę dot. 
koronawirusa. 
 

➢ Przygotowaliśmy dedykowane  materiały prasowe. 
 

➢ Przygotowaliśmy plakaty dla świadczeniodawców oraz pacjentów. 
 

➢ Oferujemy razem z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska bezpłatne 
porady prawne związane z epidemią koronawirusa. 
 

➢ Kontaktujemy się na bieżąco ze wszystkimi liderami związków 
regionalnych. 
 

➢ Przygotowaliśmy pisma do decydentów. 
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WYKAZ PRZYGOTOWANYCH PISM i STANOWISK 
➢ Pismo do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do wiadomości wszystkich wojewodów 

dot. szybkiej ścieżki dla nowych inwestycji z funduszy europejskich w ochronie zdrowia. 
 
➢ Pismo do prezesa NFZ w sprawie e-WUŚ i składek zdrowotnych do ZUS 

 
➢ Pismo do ministra zdrowia w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób 

zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji  w 
warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.  
 

➢ Szablon pisma do starostów w sprawie wyznaczenia osób do stwierdzania zgonów. 
 

➢ Pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego o pilne ujednolicenie procedur związanych z 
zasadami postępowania personelu medycznego w toku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.   
 

➢ Pismo do wojewodów wsprawie środków ochrony osobistej. 
 
➢ Wniosek do prezesa NFZ o rozszerzenie zakresu stosowania produktu rozliczeniowego w AOS 

w postaci teleporad również w stosunku do pacjentów pierwszorazowych. 
 

➢ Pismo do ministra MPIPS w sprawie obowiązkowych badań dla pracowników. 
 
➢ Szablon pisma do wojewodów – wnioskujący o wskazanie miejsc izolacji, o których mowa  

w algorytmie ministerstwa. 
 
➢ Pisma do prezesa NFZ i ministra zdrowia, w których domagamy się przekazania środków 

finansowych lekarzom POZ na zakup środków ochrony osobistej przed koronawirusem.  
 

➢ Pismo do powiatowych inspektorów sanitarnych w sprawie zwolnień eZLA koronawirus. 
 

➢ Pismo do ministra zdrowia w sprawie wytycznych przygotowanych przez krajowego 
konsultanta do spraw chorób zakaźnych i prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego. 

 
➢ Pismo do ministra zdrowia w sprawie środków ochronnych przed koronawirusem dla 

placówek POZ.  
 
➢ Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz konsultanta 

krajowego w dziedzinie pediatrii – dotyczące opieki nad dziećmi zdrowymi w okresie 
zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem.  
 

➢ Schematy postępowania dla POZ zatwierdzonych przez MZ i GIS. 
 

➢ Pismo do MZ i GIS w sprawie niedoboru środków ochrony osobistej 
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OPRACOWANE MATERIAŁY EDUKACYJNE 
➢ Plakat dla pacjentów przypominający o zabraniu ze sobą do apteki kodu oraz nr 

pesel. https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=630 
➢ Plakat dla pacjentów dot. konieczności noszenia masek 
➢ Plakat dla świadczeniodawców na temat teleporad 

➢ Plakat dla świadczeniodawców dot. zwolnienia ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców 

➢ Plakat dla świadczeniodawców dot. możliwości bezpłatnych konsultacji  w zakresie 

zarządzania zespołem w czasach kryzysu 

➢ Webinary, które powstały w ścisłej współpracy z Porozumieniem Zielonogórskim 
zamieszczone na stronie PTMR: 

• Koronawirus – NOWE wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla POZ 

• CoViD-19 w POZ – stan na 23 marca 2020 

W CYKLU LEKARZ RODZINNY RADZI 

➢ Jakie choroby powodują większą podatność na zakażenie 
Wyjaśnia lekarka rodzinna Porozumienia Zielonogórskiego Małgorzata Stokowska-Wojda 
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=643 
 

➢ Nie wysyłaj dziadków po zakupy 
Wyjaśnia lekarka rodzinna Porozumienia Zielonogórskiego Małgorzata Stokowska-Wojda 
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=640 
 

➢ Koronawirus a choroba Hashimoto 
Wyjaśnia lekarka rodzinna Porozumienia Zielonogórskiego Anna Osowska 
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=641 
 

➢ Co i jak jeść w czasie domowej izolacji 
Wyjaśnia lekarka rodzina Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Zabielska-Cieciuch 
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=652 
 

➢ Lekarze rodzinni apelują, by obawiający się zakażenia koronawirusem nie zgłaszali się do 
przychodni 

Wyjaśnia lekarka rodzinna Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Szeląg 
https://www.federacjapz.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=610  
 

➢ Zadzwoń do seniora  
Na Lubelszczyźnie pielęgniarki i położne z praktyk podstawowej opieki zdrowotnej, należących do 
Porozumienia Zielonogórskiego same dzwonią do pacjentów w wieku powyżej 75 lat. Nie każda 
starsza osoba sama zadzwoni do przychodni, nawet gdy potrzebuje porady. 
Wyjaśnia inicjator akcji, prezes LZLR-P Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego  
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=654  
 

https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=630
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=643
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=640
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=641
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=652
https://fpz.org.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=654
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NA BLOGU BABAULEKARZA.PL 
➢ Koronawirus. Bądź odpowiedzialny za siebie i innych  

Wyjaśnia lekarka rodzinna DZLR-P Anna Krzyszowska-Kamińska  
https://babaulekarza.pl/2020/03/07/koronawirus-badz-odpowiedzialny-za-siebie-i-innych/ 
 

➢ Zamknięte drzwi w przychodniach to nie odgrodzenie się od pacjenta 
Wyjaśnia lekarka rodzinna, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. n. med. 
Agnieszka Mastalerz-Migas  
https://babaulekarza.pl/2020/03/18/zamkniecie-drzwi-w-przychodniach-to-nie-odgrodzenie-sie-od-
pacjentow-lecz-ich-ochrona/ 
 

➢ Czy szczepić dziecko i siebie w czasie epidemii? 
Wyjaśnia lekarka rodzinna, wiceprezes DZLR-P, dr n. med. Agata Sławin  
https://babaulekarza.pl/2020/04/09/czy-szczepic-dziecko-i-siebie-w-czasie-epidemii/ 
 
 

INFORMACJE PRASOWE 
Od 28 lutego do 17 marca ukazały się 844 informacje w prasie 
 

➢ Koronawirus wymusił koronerów, 2020-04-18  
➢ E-zdrowie kontra koronawirus, 2020-04-14 
➢ POZ nie zwalnia tempa, 2020-04-06  
➢ Lekarze rodzinni leczą setki tysięcy pacjentów dziennie - nie tylko przez telefon, 2020-04-01  
➢ Środki ochronne dla POZ jeszcze w tym tygodniu, 2020-04-01  
➢ Urzędnicy i politycy lepiej wyposażeni w środki ochronne od lekarzy, 2020-03-31  
➢ Organizacja POZ w czasie epidemii, 2020-03-29  
➢ Potrzebne jednolite procedury - jest chaos i sprzeczne wytyczne, 2020-03-29  
➢ Można jeszcze lepiej wykorzystać eWUŚ, 2020-03-26  
➢ Gdzie są miejsca izolacji dla podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2?, 2020-03-25 
➢ Informacja o kwarantannie będzie dostępna w eWUŚ, 2020-03-25  
➢ Nie okłamuj lekarza rodzinnego!, 2020-03-24  
➢ 900 teleporad w tygodniu mimo kwarantanny pracowników przychodni, 2020-03-23 
➢ Kontaktujcie się z lekarzem tylko w pilnych sprawach, 2020-03-20  

  

https://babaulekarza.pl/2020/03/07/koronawirus-badz-odpowiedzialny-za-siebie-i-innych/
https://babaulekarza.pl/2020/03/18/zamkniecie-drzwi-w-przychodniach-to-nie-odgrodzenie-sie-od-pacjentow-lecz-ich-ochrona/
https://babaulekarza.pl/2020/03/18/zamkniecie-drzwi-w-przychodniach-to-nie-odgrodzenie-sie-od-pacjentow-lecz-ich-ochrona/
https://babaulekarza.pl/2020/04/09/czy-szczepic-dziecko-i-siebie-w-czasie-epidemii/
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WYBRANE CYTOWANIA W MEDIACH 
 

➢ rynekzdrowia.pl 16.04.20 
Porozumienie Zielonogórskie wskazywało, że procedury, wytyczne i instrukcje, które trafiają do 
lekarzy są różne, często sprzeczne i oderwane od rzeczywistości, bazujące na założeniach 
teoretycznych, oderwanych od realiów. 
 

➢ Dziennik Gazeta Prawna 14.04.20 
Koroner na koronawirusa, gdy śmierć poza szpitalem. Jacek Krajewski, prezes PZ apeluje o powołanie 
kornerów na stałe – nie tylko w czasie epidemii.  
 

➢ rynekzdrowia.pl 09.04.20 
Zadzwoń do seniora” - akcja lubelskiego Porozumienia Zielonogórskiego. 
 

➢ gazetaprawna.pl 07.04.20 
Andrzej Zapaśnik z Porozumienia Zielonogórskiego przyznaje, że przede wszystkim jest duży chaos 
informacyjny. – Pacjenci, którzy dzwonią do sanepidu, często są błędnie odsyłani po skierowanie do 
lekarza POZ. 
 

➢ medexpress.pl 03.04.20 
Federacja Porozumienie Zielonogórskie: W naszych przychodniach teleporady to ok. 87 proc. 

➢ medonet.pl 29.03.20 
Chaos i sprzeczne wytyczne" - Porozumienie Zielonogórskie apeluje do GIS. 
 

➢ Dziennik Gazeta Prawna 26.03.20 
Zdalne stwierdzanie zgonu niemożliwe – potrzebne rozwiązanie na czas epidemii. Jacek Krajewski, 
prezes PZ zwraca uwagę, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy zmarły miał koronawirusa mimo, że 
główną przyczyna zgonu było inne schorzenie.  

 
➢ Rzeczpospolita 26.03.20 

Stan epidemii to najwyższy czas na wprowadzenie instytucji koronera – lekarza, który stwierdzałby 
zgon osoby zmarłej np. w domu. Choć od lat apelujemy o powołanie koronerów, niewiele się w tej 
kwestii robi – mówi dr Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. 
 

➢ dziennikbaltycki.pl 25.03.20 
czas dekontaminacji, widać najlepiej, że to lekarze POZ są fundamentem opieki zdrowotnej – to do 
nas o poradę zwracają się tysiące pacjentów dziennie - zapewnia Jacek Krajewski, prezes 
Porozumienia Zielonogórskiego.  
 

➢ rynekzdrowia.pl 24.03.20 
Pod poniedziałkowym postem Jacka Krajewskiego, prezesa Federacji Porozumienie Zielonogórskie, o 
przypadkach okłamywania lekarzy przez pacjentów w sprawie kwarantanny, Adam Niedzielski, prezes 
NFZ poinformował, że Fundusz przygotowuje już rozwiązanie dedykowane tej kwestii. 
 

➢ dziennikbaltycki.pl 07.03.20 

https://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Zadzwon-do-seniora-akcja-lubelskiego-Porozumienia-Zielonogorskiego,205752,8.html
https://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Zadzwon-do-seniora-akcja-lubelskiego-Porozumienia-Zielonogorskiego,205752,8.html
https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Odpowiedz-NFZ-na-nieklamlekarza-w-eWUS-bedzie-znacznik-dot-kwarantanny,204762,1.html
https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Odpowiedz-NFZ-na-nieklamlekarza-w-eWUS-bedzie-znacznik-dot-kwarantanny,204762,1.html
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Wyobrażam sobie, że w momencie, gdy dojdzie do znacznego wzrostu przypadku zachorowań w 
naszym kraju, liczba porad telefonicznych i e-zwolnień także wzrośnie - mówi dr Andrzej Zapaśnik, 
prezes przychodni BaltiMed w Gdańsku, ekspert Federacji "Porozumienia Zielonogórskie. 
 

➢ politykazdrowotna.com 05.03.20 
Zalecanie pacjentom skorzystania z teleporady, a nie wizyty domowej - takiej zmiany w schematach 
postępowania dyspozytorów medycznych Państwowego Ratownictwa Medycznego wobec 
zagrożenia koronawirusem domaga się Porozumienie Zielonogórskie. 
 

WYBRANE CYTOWANIA  - TWITTER 

➢ 31.03.2020 Apele do ministra zdrowia i prezesa NFZ pozostają praktycznie bez odpowiedzi. 
Jedyną jak dotąd reakcją było przekazanie kilka tygodni temu każdej placówce POZ 5 l płynu 
dezynfekcyjnego i po kilka sztuk maseczek ochronnych. (3 tys. odsłon) 
 

➢ 29.03.2020 Widzę, że służby, urzędnicy czy politycy w sejmie są dużo lepiej wyposażeni w 
środki ochrony osobistej niż lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. Nie takie powinny 
być priorytety! Chyba, że mamy pomysł kto zastąpi medyków, jak zostaną zarażeni? (7,9 tys.) 
 

➢ 26.03.2020 Lekarze, pielęgniarki i ratownicy powinni mieć szybki dostęp do testów w 
kierunku Covid-19. To grupa najbardziej narażona. W tej chwili kilka poradni POZ jest 
zamkniętych, pracownicy od kilku dni czekają na badania. Pomimo deklaracji rządu wciąż nie 
ma szybkiego dostępu do testów  (7,7 tys. odsłon)  
 

➢ 24.03.2020 Placówki POZ nie mają możliwości delegowania pracowników do stwierdzania 
zgonów. Pracujemy bez żadnego zabezpieczenia, bez środków ochrony osobistej, w 
uszczuplonym składzie. Choć od lat apelujemy o powołanie koronerów niewiele w tej kwestii 
się robi. (15,4 tys. odsłon) 
 

➢ 23.03.2020 Dziś jeden z moich kolegów,  lekarz  rodzinny, został okłamany przez pacjenta, 
który nie przyznał się do tego, że ma kwarantannę z uwagi na podejrzenie zarażenia 
koronawirusem. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może  pozbawić setki osób dostępu do 
poradni POZ. (8 tys. odsłon) 
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BADANIE PRZEDSIĘBIORCÓW NT. UDZIELANIA 
TELEPORAD 
W marcu 2020 roku Porozumienie Zielonogórskie przeanalizowało statystyki porad udzielanych  
w wybranych ponad stu swoich przychodniach POZ w różnych regionach kraju. Z zestawienia wynika, 
że w ciągu jednego tygodnia pomoc uzyskało w tych podmiotach ponad 80 tysięcy pacjentów, licząc 
teleporady lekarzy, pielęgniarek i położnych, bezpośrednie wizyty lekarskie i pielęgniarskie oraz 
wizyty domowe. 
 

W przychodniach POZ dominują teleporady 
średnio jest ich ok. 87 procent 
 
 

 
 
Badanie zostało wykonane przez  Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie 
Zielonogórskie” metodą CATI, na reprezentatywnej próbie ponad 100 właścicieli placówek POZ.  



 

Raport z działań Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” 

 
 

 

St
ro

n
a9

 

 
BADANIE PRZEDSIĘBIORCÓW NT. 
ZAPOTRZEBOWANIA NA PRODUKTY/USŁUGI  
W kwietniu 2020 roku Porozumienie Zielonogórskie przeanalizowało statystyki dot. zapotrzebowania 
na produkty i usługi w ponad 600 przychodniach POZ w różnych regionach kraju.  
 
Z zestawienia wynika, że największe potrzeby to przede wszystkim: 

1. Zaopatrzenie w środki ochrony osobistej i dezynfekcji, w tym m.in.: fartuchy, maseczki, 
kombinezony, gogle, przyłbice, czepki, rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk, 
gabinetów, sprzętu medycznego itp.  
96,4% ankietowanych 

2. Zakup testów dla personelu medycznego do szybkiej diagnostyki COVID19 

85,6% ankietowanych 

3. Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia telemedycyny/teleopieki, w tym m.in.: 

komputery, drukarki, oprogramowanie itp. 

68,1% ankietowanych 

4. Zakup testów dla pacjentów do szybkiej diagnostyki COVID19 

63,9% ankietowanych 

5. Zakup rozwiązań do telenadzoru, w tym sprzętu diagnostycznego dla pacjentów do 

samodzielnych pomiarów np. ciśnienia tętniczego, saturacji, wagi, poziomu glukozy itp.  

z możliwością transmisji danych do poradni, tak aby możliwe było monitorowanie pacjentów 

z chorobami przewlekłymi w domach bez konieczności osobistego kontaktu 

51,2 % ankietowanych 

W dalszej kolejności respondenci wskazywali na nast. potrzeby: 
1. Adaptacja pomieszczeń przychodni do warunków pandemii, w tym wydzielenie 

pomieszczeń do przeprowadzenia badań pacjentów zgłaszających się do poradni 
38% ankietowanych 

2. Zakup szkoleń dla personelu medycznego związanych z podniesieniem wiedzy w obszarze 

COVID19 

33,3 % ankietowanych 

3. Zakup niezbędnej aparatury medycznej 

24,7% ankietowanych 

4. Rekrutacja i zatrudnienie dodatkowego personelu w celu umożliwienia świadczenia 

dodatkowych i rozszerzonych usług opieki zdrowotnej (w tym np. teleopieki). 

19,2% ankietowanych 

5. Zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem do szybkiego stworzenia 

poczekalni, izby przyjęć czy polowej przychodni 

6% ankietowanych 

Badanie zostało wykonane przez  Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie 

Zielonogórskie” metodą CATI, na reprezentatywnej próbie ponad 600 właścicieli placówek POZ. 
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GRUPA ZAKUPOWA 

 

W związku z bardzo trudną sytuacją dot. zaopatrzenia w środki ochrony 
osobistej zarówno Federacja, jak i związki regionalne Federacji wspierają 
członków w tym obszarze. 

 

Co robimy? 

 

• analizujemy dla Państwa oferty produktów/usług u różnych 

konkurencyjnych dostawców, 

 

• negocjujemy dla Państwa rabaty niedostępne dla 

przedsiębiorców działających samodzielnie lub w małej grupie, 

 

• oferujemy możliwości skorzystania z atrakcyjnych cen zakupu 

produktów/usług  z zachowaniem najwyższej jakości, 

 

• koordynujemy zakupy grupowe zwłaszcza w sytuacjach 

niedoboru jakiegoś produktu lub w przypadkach dostępności 

oferty przy odpowiednio dużym wolumenie, 

 

• oszczędzamy Państwa czas i pieniądze, 
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MATERIAŁY EDUKACYJNE OTRZYMANE OD 
NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

 

➢ Czy wolno przez telefon udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta?  
Bardzo często pojawiają się pytania ze strony podmiotów leczniczych na temat tego, czy taka 
praktyka jest dozwolona i jakie warunki w związku z tym muszą być spełnione. 
Na to pytanie odpowiadał Adam Klimowski, prawnik i główny specjalista ds. ochrony danych 
osobowych w JAMANO.  
 

➢ Jakie uprawnienia i obowiązki dla pracodawcy i pracownika wynikają z pracy 
zdalnej?  

Firma Jamano przygotowała praktyczne porady i wskazówki, które pozwolą zorganizować ten 
proces w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. 
 
 

➢ Komplet informacji dotyczących problematyki ubezpieczeniowej 
INTER POLSKA SA przekazała komplet informacji dotyczący problematyki ubezpieczeniowej  
w tym trudnym dla nas okresie. 
 

➢ Mini poradnik tarcza antykryzysowa 
Poradnik został opracowany przez ekspertów Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców 
RP    

 
➢ Newsletter ZUS dla Biznesu 

Tarcza Antykryzysowa – jakie wsparcie można otrzymać w ZUS. Materiał udostępniony przez 
Pracodawców RP 
 
 
 
 
 
Wszystkie materiały dostępne są w części kodowanej serwisu Federacji Związków 
Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” 
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Zarząd Federacji Porozumienia Zielonogórskiego podejmuje szereg działań zabezpieczających 

i dających warunki do dalszej pracy w bezpiecznych warunkach prawnych, finansowych i 

organizacyjnych. 

 
Jacek Krajewski 

 

Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OPRACOWANIE REDAKCYJNE 
Iwona Wójcik 
Agata Grzelińska 
Monika Kowalska 
Anna Fabiszak-Muzyka 

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie 
Al. Niepodległości 16 pok.10 
65-048 Zielona Góra 
biuro.pz@op.pl 

mailto:biuro.pz@op.pl

