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II Forum Rynku Zdrowia: Ponad 1100 uczestników, 97 prelegentów, dwa dni obrad, dziesięć dyskusji panelowych
O najwaŜniejszych sprawach
Frekwencja podczas II Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 6-7 listopada 2006 r.) przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów – redakcji i
wydawcy miesięcznika „Rynek Zdrowia”. Dzięki wyjątkowo licznemu udziałowi w konferencji przedstawicieli szeroko rozumianego sektora
medycznego w Polsce (ponad 1100 uczestników!), druga edycja Forum stała się bez wątpienia jedną z waŜniejszych i najbardziej
reprezentatywnych debat o obecnym stanie i przyszłości polskiego systemu ochrony zdrowia.

W trakcie aŜ dziesięciu sesji dyskusyjnych rozmawialiśmy o najistotniejszych problemach naszego sektora medycznego, takich jak m.in.: zasady
finansowania opieki zdrowotnej, przyszłość systemu ubezpieczeń zdrowotnych, polityka lekowa państwa, sytuacja polskich szpitali,
restrukturyzacja oraz zarządzanie placówkami lecznictwa stacjonarnego, badania i rozwój w polskiej medycynie.

Prelegenci
Wśród blisko stu prelegentów II Forum RZ byli m.in.: Bolesław Piecha – wiceminister zdrowia, Jarosław Pinkas – wiceminister zdrowia, Andrzej
Sośnierz – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Jerzy Miller, prezes NFZ w latach 2004-2006, Beata Małecka-Libera – poseł RP, Aleksander
Sopliński – poseł RP, Leszek Borkowski – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
ElŜbieta Buczkowska – przewodnicząca Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych, Krzysztof Bukiel – przewodniczący Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy, Marek Twardowski – sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego, Krzysztof Tuczapski – prezes zarządu Zamojski Szpital
Niepubliczny sp. z o.o., Witold Lukas – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Zbigniew Gaciong – konsultant krajowy w dziedzinie
chorób wewnętrznych, Janusz Meder – prezes Polskiej Unii Onkologii, Maciej Piróg – dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Marek
Balicki – dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie, Danuta Ryglewicz – dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Marek Durlik –
dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Wojciech Puzyna – dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie, Janusz Boniecki –
z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Piotr Gerber – prezes EMC Instytut Medyczny SA, Marcin Halicki –
prezes Lux Med SA, Adam Rozwadowski – dyrektor generalny Enel-Med, Małgorzata Kowalska – prezes Medycyny Rodzinnej, Iwona Łaszcz –
prezes Centrum Medycznego LIM, Adam Kozierkiewicz – dyrektor zarządzający Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej SłuŜby Zdrowia,
Andrzej Sokołowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, Adam Kruszewski – niezaleŜny ekspert rynku medycznego,
Robert Gwiazdowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha, Jacek Ruszkowski – dyrektor Centrum Zdrowia Publicznego przy WyŜszej Szkole
Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Koźmińskiego w Warszawie, Cezary Śledziewski – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego, Zdzisław Sabiłło – prezes ZP INFARMA, Wojciech Kuźmierkiewicz – wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego, Stefan Bogusławski – Dyrektor Generalny IMS Poland.

Jak pomóc szpitalom
Forum otworzyła sesja „Rok po wyborach”. Dyskusja ta z jednej strony miała na celu zbilansowanie ostatnich 12 miesięcy w polskiej ochronie
zdrowia, a z drugiej – dawała decydentom okazję do przedstawienia wizji zmian w organizacji i finansowaniu naszego lecznictwa.
Wiceminister zdrowia Bolesław Piecha, pytany o wywołujący wiele emocji program budowy sieci szpitali powiedział, Ŝe przy tworzeniu takiej sieci
zostanie uwzględnionych wiele kryteriów, nie tylko „słynna, mityczna liczba 150 łóŜek”. O włączeniu do sieci rozstrzygnie m.in. dostępność usług
świadczonych przez szpitale oraz konieczność zapewnienia zdrowotnego bezpieczeństwa obywatelom. Kryteria będą brały pod uwagę m.in.
kondycję finansową szpitala, ale równieŜ i rodzaj realizowanych świadczeń, wyposaŜenie placówki, warunki sanitarne.
Wiceminister ponownie odwołał się do pomysłu powołania funduszu restrukturyzacyjnego tworzonego z udziałem banków. Zadaniem takiego
funduszu byłoby doprowadzenie do oddłuŜenia duŜych szpitali, których istnienie na danym terenie jest niezbędne i z tego powodu muszą znaleźć
się w sieci. W ministerstwie ilość szpitali, którym trzeba będzie pomóc w ten szczególny sposób jest oceniana na 30-50. – Nie będzie to jednak
proste oddłuŜenie, ale z Ŝelazną konsekwencją realizowany program naprawczy łącznie z wykorzystaniem zarządzania prawie komisarycznego –
zapowiada Bolesław Piecha. – Oczywiście będą gwarancje skarbu państwa.
Tworzenie sieci potrwa 5 lat, a o włączeniu do niej mają decydować rady powołane przy samorządach województw. Od samorządów mają teŜ
zaleŜeć ewentualne przekształcenia szpitali, które nie znajdą się w sieci i tym samym nie otrzymają gwarancji kontraktu z NFZ.

Wyznania prezesów
Andrzej Sośnierz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zapowiedział po raz kolejny, Ŝe będzie dąŜył m.in. do usprawnienia struktury
organizacyjnej Funduszu i wprowadzenia ogólnopolskiego Rejestru Usług Medycznych. Elementem RUM-u ma być karta chipowa dla kaŜdego
Polaka, umoŜliwiająca autoryzowanie (potwierdzanie) świadczeń zdrowotnych.
Proszony po podsumowanie dwóch lat kierownia NFZ, były prezes tej instytucji, Jerzy Miller za najwaŜniejsze dokonania uznał wprowadzoną
przejrzystość gospodarki finansowej Funduszu. – KaŜdy świadczeniodawca wie, ile dostanie, a dyscyplina przy finansowaniu świadczeń nie podlega
Ŝadnym naciskom – mówił były prezes. Zdaniem Jerzego Millera teraz jednym z istotnych zagroŜeniem dla finansów ochrony zdrowia jest
tymczasowość rozwiązań towarzyszących wprowadzaniu podwyŜek wynagrodzeń, poniewaŜ dyrektorzy szpitali nie wiedzą, co przyniesie 2008 rok.
Zrealizowanie podwyŜek było według Millera moŜliwe dlatego, Ŝe rząd nie zdecydował się na wprowadzenie budŜetowania ochrony zdrowia. –
Resztę zawdzięczamy po prostu naszym ubezpieczonym, dzięki którym wzrosły wpływy ze składek – tłumaczył były prezes NFZ.

Zapowiedź strajku
Mówiąc o tworzonym koszyku świadczeń wiceminister Bolesław Piecha powtórzył, Ŝe projekt koszyka świadczeń ministerstwo zdrowia chce
przedstawić w nadchodzącym roku.
Według Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, tworzenie koszyka świadczeń będzie miało sens
tylko wtedy, gdy w oparciu o tak spisane procedury jak najszybciej zostanie określony zakres gwarantowanych świadczeń oraz współpłacenia
przez pacjenta. Krzysztof Bukiel potwierdził, Ŝe związek będzie nadal zabiegał o podwyŜki dla lekarzy i przygotowuje się do zapowiadanego na
następny rok strajku. Według Bukiela dotychczasowe doświadczenia płynące z negocjacji związkowców z rządem świadczą o tym, Ŝe „władzę
trudno zainteresować problemami środowiska bez wzbudzania niepokoju społecznego”, bo w innym wypadku rządzący „lekcewaŜą i poniŜają”
lekarzy.

Daleko od euforii
Podczas pierwszego dnia Forum przeprowadziliśmy kilka głosowań w systemie bezprzewodowym. Zadaliśmy m.in. pytanie: Jaki był dla naszej
ochrony zdrowia rok, który minął od ostatnich wyborów parlamentarnych?
W głosowaniu wzięło udział 110 osób. AŜ 82 naszych głosujących uznało, Ŝe niewiele się zmieniło i nadal tkwimy w niezbyt wydolnych
rozwiązaniach”. Zdaniem 18 osób z polskim lecznictwem jest gorzej niŜ rok temu. Tylko 10 „respondentów” twierdziło, Ŝe sytuacja w opiece
zdrowotnej poprawiła się.
Wyniki pozostałych głosowań oraz bogaty plon merytoryczny II Forum (w tym liczne polemiki) opublikujemy w najbliŜszym wydaniu „Rynku
Zdrowia”.
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