
Jak prezes Sośnierz naraził się ministrowi Dornowi - Rzeczpospolita,

 22 listopada 2006 r.

W PiS i w rządzie rozgorzał spór wokół prezesa NFZ. Atakują go resorty spraw
wewnętrznych oraz obrony, broni zaś Ministerstwo Zdrowia. Andrzej Sośnierz, który od
niespełna trzech miesięcy zarządza 40 miliardami złotych wydawanymi na leczenie, zaczyna
tracić poparcie polityków PiS. - W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiają się
informacje, Ŝe prezes ma zostać odwołany - przyznaje ElŜbieta Hibner, członek Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia. Sośnierz naraził się przede wszystkim Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych i Administracji, kierowanemu przez wicepremiera Ludwika Dorna. Powód
konfliktu? Elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego, które prezes NFZ chciałby juŜ za
rok rozdać pacjentom. Realizacja projektu miałaby kosztować 400 milionów złotych. Kto
wyszedł przed szereg Resortowi Ludwika Dorna projekt NFZ się nie podoba. A to właśnie
MSWiA odpowiada za projekty związane z informatyzacją urzędów publicznych. - Pomysł
zastosowania kart ubezpieczenia zdrowotnego jest całkowicie chybiony - mówi Piotr Piętak,
wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za informatyzację. - Doprowadzi do tego,
Ŝe firmy informatyczne będą miały pełną wiedzę o zdrowiu osób prywatnych. Ministerstwo
kwestionuje równieŜ kalkulację kosztów przygotowaną przez Sośnierza. - Szacuję je na
przynajmniej półtora miliarda, a nie 400 milionów. Z kolei eksperci, z którymi rozmawiałem,
podają nawet kwoty rzędu 5 miliardów - mówi Piętak. Sośnierza broni Ministerstwo Zdrowia,
choć i jego urzędnicy przyznają, Ŝe prezes "wyszedł przed orkiestrę". - Będziemy teraz
wszystko ściśle uzgadniać z MSWiA. JuŜ w piątek spotykamy się, by rozmawiać o kartach -
zapewnia Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia nadzorujący NFZ. Nasi rozmówcy twierdzą,
Ŝe dyskusja o kartach dla pacjentów to tylko wierzchołek góry lodowej. - Gdyby nie fatalna
atmosfera w resortach siłowych panująca wokół Andrzeja Sośnierza, ich przedstawiciele
nigdy nie pozwoliliby sobie na tak otwartą krytykę - mówi nasz rozmówca związany z
MSWiA. Sośnierz przeciw mundurowym? Poszło o branŜową słuŜbę zdrowia, czyli szpitale i
przychodnie wojskowe podlegające MSWiA oraz więzienną słuŜbę zdrowia. - Jak tylko
Sośnierz został prezesemNFZ, zaczęły się zwolnienia urzędników. Trudno. Nie mamy
pretensji. Ale zaraz potem dostaliśmy projekt statutu NFZ, w którym zaproponowano
likwidację pionu mundurowego - oburza się gen. Marek Kondracki, szef wojskowej słuŜby
zdrowia. - To niedopuszczalne. Jeździmy na misje wojskowe, jesteśmy w Iraku, będziemy w
Afganistanie. śołnierze muszą mieć własną opiekę medyczną. Zaskoczone tą propozycją jest
teŜ MSWiA. - W funduszu powinny pozostać osoby, które znają specyfikę mundurowej
słuŜby zdrowia. Uznaliśmy ten pomysł za nietrafiony - mówi Tomasz Skłodowski, rzecznik
resortu.Nawet Ministerstwo Zdrowia przyznaje, Ŝe to nie jest dobry pomysł. - Te zagadnienia
dotykają obronności i jest to tak delikatna sprawa, Ŝe wolałbym jej nie komentować - mówi
tylko Piecha. PiS ma Ŝal o oddziały Prezes naraził się zresztą nie tylko słuŜbom
mundurowym, ale teŜ lokalnym politykom PiS. Od początku kadencji odwołał kilku
dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ. Wśród nich znaleźli się takŜe kojarzeni z PiS, na
przykład szef dolnośląskiego oddziału funduszu Janusz Wróbel. W zamian dostał stanowisko
dyrektora we wrocławskim szpitalu na Brochowie. Spowodowało to nawet niespodziewany
konflikt z Platformą Obywatelską w lokalnej radzie: marszałek województwa Paweł
Wróblewski (PiS) powołał dyrektora dosłownie w ostatnich dniach swojego urzędowania.
Lokalni działacze mają teŜ pretensję o odwołanie Urszuli Łapińskiej, dyrektor NFZ w
Białymstoku. - To nie była roztropna decyzja - komentuje Krzysztof Putra, wicemarszałek
Senatu i szef lokalnych struktur PiS. Wczoraj nie udało nam się skontaktować z samym
Sośnierzem. W sporze między Narodowym Funduszem Zdrowia a resortami siłowymi
ujawnia się powaŜny problem: brak komunikacji wewnątrz rządu. Pomysły dotyczące kart dla



pacjentów powinien prezentować minister zdrowia, a nie urzędnik, jakim jest Andrzej
Sośnierz Z Andrzejem Sośnierzem wiązałem i wiąŜę duŜe nadzieje. To twardy zawodnik i
nietuzinkowa postać. UwaŜam, Ŝe proponowane przez niego karty chipowe to dobry pomysł.
Są jednak zapewne osoby niezainteresowane tym systemem, więc Sośnierz moŜe być dla nich
niewygodny.

Sylwia Szparkowska

Lekarze nie mają szans na specjalizacje - Gazeta w Lublinie,
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Ministerstwo Zdrowia przydzieliło miejsca na lekarskie specjalizacje. Lubelszczyzna
dostała znacznie mniej, niŜ potrzeba. Niektóre młode lekarki z płaczem wychodziły z
Lubelskiego Centrum Zdrowia Publicznego

-Chciały się dostać na wymarzoną specjalność, ale nie było dla nich miejsc - tłumaczy
Barbara Marchlewska, kierownik zakładu doskonalenia kadr medycznych w Centrum.
-Brakuje tzw. rezydentur, na które młodzi lekarze liczą najbardziej. Powodem są pieniądze -
za kształcenie młodego lekarza, który dostał miejsce rezydenckie, zapłaci budŜet państwa.
W naszym regionie liczy na nie około 200 absolwentów uczelni medycznych, tymczasem
Ministerstwo Zdrowia przyznało zaledwie 58 rezydentur.
- Rok temu było ich 90. Poza tym większość przypada na anestezjologię, medycynę rodzinną i
ortopedię. W psychiatrii, okulistyce czy radioterapii onkologicznej i wielu innych
specjalnościach poszukiwanych przez absolwentów uczelni, resort nie zdecydował się
przydzielić nam Ŝadnego miejsca - przyznaje Barbara Marchlewska.
SkarŜą się nie tylko młodzi lekarze z Lublina, problem dotyczy całej Polski. - Skończyłam
Akademię Medyczną w Warszawie z drugim wynikiem na roku i chciałam specjalizować się z
ginekologii i połoŜnictwa. Nic z tego, rezydentur w tej dziedzinie nie ma - opowiada Anna
Stanisławska. - Po co ja siedzę w tym kraju? W Europie o osobę, która z takim wynikiem
kończy studia ustawiają się kolejki pracodawców, w Polsce nikt jej nie chce - dodaje
zdenerwowana.
Lekarze chcący się specjalizować mają teraz dylemat. Muszą zastanowić się, czy
zrezygnować ze swojej wymarzonej specjalności i zamiast psychiatrii wybrać na przykład
medycynę rodzinną, czy kształcić się na własny koszt, co oznacza wolontariat w szpitalu i
kilka lat pracy za darmo.
Według Andrzeja Ciołko, szefa Lubelskiej Izby Lekarskiej sytuacja jest zła. - Specjalistów w
wielu dziedzinach medycyny na Lubelszczyźnie brakuje od dawna. A będzie jeszcze gorzej,
bo w końcu coraz głośniej zaczyna się mówić o tym, Ŝe szpitale muszą zacząć respektować
przestrzegania przez szpitale normy europejskiej. Według niej lekarz powinien w tygodniu
pracować maksymalnie 48 godzin. Tymczasem teraz lekarze zmęczeni, tuŜ po całodobowym
dyŜurze są zmuszani by operować, czy usypiać pacjentów. Ale chory o tym nie wie, bo nikt
mu przecieŜ nie powie - tłumaczy. Według niego, Ŝeby spełnić unijne wymogi, konieczne
byłoby zatrudnienie w całym kraju dodatkowych 20 tysięcy lekarzy. - Jedyny sposób to
zwiększenie nakładów na kształcenie oraz podniesienie lekarskich pensji. Wtedy nie będzie
masowej emigracji dobrych specjalistów za granicę - zapewnia Andrzej Ciołko.

Daniel Lenart



NFZ zapłaci szpitalom za niezamówione świadczenia - Rzeczpospolita,
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Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego dotyczące zapłaty za usługi zdrowotne wykonane, ale
przekraczające limity ustalone w umowie z NFZ, przeszło ewolucję. Jest teraz korzystne dla
szpitali SN zmienił zdanie, choć przepisy dotyczące umów o świadczenia zdrowotne w
kolejnych ustawach o ubezpieczeniu zdrowotnym: z 1997 r., z 2003 r. oraz w aktualnej z 2004
r., są praktycznie takie same. Początkowo dominowały w SN orzeczenia odmawiające zapłaty
za tzw. nadwykonania. Niedawno zaś zapadł wyrok, Ŝe szpitalowi naleŜy się zapłata, gdy
usługi mieszczą się w globalnej wartości świadczeń zamówionych u niego przez NFZ.
Ustalenia w umowach wiąŜące W sądach niŜszych instancji zapadały wyroki korzystne dla
szpitali. Jeden z nich przyjął np., Ŝe limity odnoszące się do poszczególnych rodzajów
świadczeń to prognozy mające charakter orientacyjny. JeŜeli na podstawie zaleceń lekarskich
wykonano więcej zabiegów, szpitalowi naleŜy się zapłata równieŜ za tę nadwyŜkę. MoŜliwość
zapłaty zaświadczenia niezamówione wykluczył jednak SN w wyroku z 7 sierpnia 2003 r.
(sygn. IV CKN 393/01). Przyjął, Ŝe umowy między szpitalami a kasami chorych określające
ściśle, jakie rodzaje świadczeń zdrowotnych i w jakiej ilości kasa kontraktuje, są wiąŜące.
Poziom bezpieczeństwa zdrowotnego Linię niekorzystną dla szpitali podtrzymał SN m.in.
wyrokach z 5 sierpnia 2004 r. (sygn. IIICK365/03) i z 21grudnia 2004 r. (sygn. I CK 320/04).
W pierwszym zakwestionował samo załoŜenie wyroku sądu II instancji: odwołanie się do
zasad dotyczących ochrony zdrowia, w tym konstytucyjnych, z pominięciem treści umów. W
drugim stwierdził wprost, Ŝe zamknięta pula środków określona przez ustawodawcę wyznacza
poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. Dlatego Ŝaden z podmiotów działających w obszarze
ochrony zdrowia nie moŜe wykraczać poza środki przyznane mu na ten cel. Lekarz nie moŜe
odmówić Równolegle zaczęły zapadać przed SN wyroki reprezentujące linię bardziej
elastyczną: szpitalowi naleŜy się zapłata za świadczenia przekraczające limit ustalony w
umowie z NFZ, jeśli do ich udzielenia zobowiązywały go przepisy prawa. Taki obowiązek na
publiczne zakłady opieki zdrowotnej nakłada art. 7 ustawy z 1991 r. o tych zakładach, a na
lekarzy - art. 30 ustawy z 1996 r. o zawodzie lekarza. Chodzi o świadczenia konieczne do
ratowania Ŝycia i zdrowia. W tym nurcie mieszczą się m.in. w wyroki z 13 lipca 2005 r.
(sygn.ICKN18/05) iz14 lipca2006 r. (sygn. IICSK68/06). Sędzia uzasadniający pierwszy
stwierdził wręcz, Ŝe postanowienia umowy w części odnoszącej się do limitu świadczeń w
przypadkach niecierpiących zwłoki są niewaŜne, jako sprzeczne z ustawami nakładającymi na
lekarzy i zakłady opieki zdrowotnej obowiązek udzielania pomocy. Niepotrzebna umowa
Wyrok z 25 maja 2006 r. SN poszedł jeszcze dalej. Sprawa dotyczyła zapłaty za świadczenia
udzielone przez szpital pacjentom potrzebującym natychmiastowej pomocy ze względu na
zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia, w sytuacji gdy NFZ w ogóle ich nie zakontraktował. SN uznał,
Ŝe jeśli taki pacjent jest ubezpieczony, NFZ musi zapłacić. Do szpitala naleŜy zaś przekonanie
sądu, Ŝe były to świadczenia ratujące zdrowie czy Ŝycie, o których mowa w art. 30 ustawy o
ZOZ. W granicach ogólnego limitu Wiele dylematów szpitali moŜe rozwiązać zwłaszcza
niedawny precedensowy wyrok z 13 października 2006 r. (sygn. CSK 178/06). SN wyraził w
nim pogląd, Ŝe szpitalowi naleŜy się zapłata, jeśli wykonał mniej, niŜ zamówił NFZ,
niektórych świadczeń medycznych, za to innych więcej. - Umowa o świadczenia zdrowotne
nie jest taka jak inne -mówiła sędzia Barabara Myszka, uzasadniając ten werdykt. - Za nią stoi
waŜny interes publiczny. Jeśli świadczenia przekraczające limit były uzasadnione medycznie i
mieszczą się w ogólnej wartości świadczeń ustalonych w umowie ze szpitalem na dany rok,
placówce naleŜy się wynagrodzenie. Trzeba renegocjować kontrakty Choć system
kontraktowania świadczeń funkcjonuje juŜ od kilku lat, Narodowy Fundusz Zdrowia i szpitale
nie mogą wciąŜ wypracować modelu negocjowania zmian w kontraktach, jeśli rzeczywiste



potrzeby pacjentów rozmijają się z prognozami. Świadczy o tym rosnąca wartość roszczeń
szpitali wobec NFZ o zapłatę za świadczenia ponadnormatywne. JednakŜe w proporcji do
kosztów świadczeń zdrowotnych nie są to kwoty, które mogłyby naruszyć stabilność
finansową Funduszu - źródło: NFZ. Nie wolno odmówić pomocy Wart. 7 ustawy z 1991 r. o
zakładach opieki zdrowotnej zapisano, Ŝe "Zakład opieki zdrowotnej nie moŜe odmówić
udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia
takiego świadczenia ze względu na zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia". Art. 30 ustawy z 1991 r. o
zawodzie lekarza nakłada obowiązek udzielania pomocy lekarskiej zawsze, gdy zwłoka
mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty Ŝycia, cięŜkiego uszkodzenia ciała lub
cięŜkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Szpitale
powołujące się na ten przepis przegrywały w sądach z powodu braku szacunku do procedury
cywilnej. Ich pełnomocnicy nie potrafili przedstawić dowodów, Ŝe sporne świadczenia były
rzeczywiście niezbędne.

Izabela Lewandowska

Lekarze szykują się do strajku – Kurier Lubelski,
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Pieniądze z podwyŜek, które przed kilkoma dniami trafiły do portfeli pracowników lubelskich
placówek ochrony zdrowia, nie zaspokoiły ich finansowych wymagań. Ogólnopolski Związek
Zawodowy Lekarzy pełną parą przygotowuje się do wielkiej akcji strajkowej 2007, która ma
się rozpocząć 7 kwietnia.
– Nie powinno to nikogo dziwić ani być zaskoczeniem. Prawie rok temu jasno sformułowane
zostały nasze Ŝądania. Przypominamy: 30 procent podwyŜki w tym roku, a w przyszłym
kolejne 100 proc. Nie chcemy wyjeŜdŜać z Polski, dlatego rozpoczęliśmy walkę o
podniesienie zarobków, by móc tutaj godziwie Ŝyć za wykonywaną pracę. Machina ruszyła,
środowisko jest solidarne, teraz nikt nas nie powstrzyma – zapowiadają bojowo nastawieni
lubelscy medycy.
OZZL ma ściśle opracowany scenariusz poszczególnych etapów przygotowań. Chce, by
wszelkie formalności w sprawie akcji protestacyjnej zostały zakończone do 7 kwietnia, tego
dnia gotowość strajkową ma mieć co najmniej 500 placówek słuŜby zdrowia w Polsce.
Przygotowania do strajku będą jednym z tematów zjazdu delegatów zjazdu krajowego, który
za kilka dni ma się odbyć w Warszawie.

BOR


