
Prokuratorzy w 68 szpitalach w całej Polsce – Dziennik,
14 kwiecień 2007 r.

Prokuratorzy rozpoczęli wielką kontrolę w 68 szpitalach w całej Polsce. Przez ręce śledczych
przechodzą faktury, zamówienia i umowy, dotyczące przetargów na zakup sprzętu
medycznego. Sprawa ma związek z aferą korupcyjną w szpitalu w Radomiu, gdzie przetargi
prawdopodobnie były ustawiane.

Kontrolę szpitali w aŜ 13 województwach rozpoczęto na wniosek prokuratury w Radomiu. Śledczy
zabezpieczyli dokumenty, związane z zaopatrywaniem placówek w sprzęt medyczny. Najwięcej
kontrolowanych szpitali, bo kilkanaście, jest w województwach: mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

Prokuratorzy nie chcą mówić o szczegółach sprawy. Przyznają jednak, Ŝe obroty między publicznymi
placówkami słuŜby zdrowia a jedną z firm, dostarczającą sprzęt i środki medyczne, są ogromne.

O aferze w radomskim szpitalu napisał "Wprost". W placówce miały być ustawiane przetargi
- tak, by wygrała je tylko jedna firma. Poza tym ta sama firma miała dawać lekarzom łapówki
za wypisywanie recept na określone leki. Jak informowało radio TOK FM, śledztwo dotyczy
firmy Johnson&Johnson.
Magdalena Miroszewska/IAR

Anestezjolodzy o czasie pracy
Łód ź. Przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów ostrzegają rząd, Ŝe w
przypadku nieuwzględnienia ich uwag do nowelizacji przepisów o czasie pracy będą rekomendować
anestezjologom niepodpisywanie tzw. klauzuli opt-out. Zaproponowana przez rząd nowelizacja dostosowuje
polskie prawo do unijnej dyrektywy z 2003 r. o 48-godzinnym tygodniu pracy, w której dyŜury są wliczane do
czasu pracy. Dyrektywa zawiera klauzulę "opt-out", która umoŜliwia wydłuŜenie czasu pracy za zgodą
pracownika. Anestezjolodzy zwracają się o uzupełnienie klauzuli o zapis dotyczący maksymalnej liczby godzin
pracy - do 65 w tygodniu. Ponadto, wzorem rozwiązań brytyjskich, chcą wprowadzenia zapisu o dochodzeniu do
limitu 48 godzin pracy tygodniowo. ZG ZZA proponuje, aby zastąpić w projekcie ustawy termin "dyŜur medyczny"
terminem "praca w godzinach nadliczbowych". Protestują takŜe przeciwko zapisom dotyczącym odpoczynku po
dyŜurze. Ich zdaniem, są one nieprecyzyjne i mogą być stosowane w sposób uznaniowy.

DuŜa nowelizacja ustawy o świadczeniach finansowanych przez NFZ
Warszawa.  Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia powstała specjalna podkomisja ds. rozpatrzenia
projektów: rządowego i poselskiego nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Jej przewodniczącym został poseł Mieczysław Walkiewicz z PiS-u. Podkomisja
zdecydowała, Ŝe oba projekty będzie rozpatrywać łącznie. Projekty nowelizacji przewidują m.in. implementację
dyrektywy UE dotyczącej przejrzystych zasad podejmowania decyzji o refundacji leków, wprowadzają zakaz
przyjmowania korzyści majątkowej z tytułu obrotu lekami refundowanymi oraz przyznają NFZ prawo do Ŝądania
od apteki informacji o treści kaŜdej umowy, w tym umów między apteką a hurtownią farmaceutyczną. Jak
poinformował Puls Medycyny poseł Mieczysław Walkiewicz, podkomisja zbierze się, być moŜe nawet dwukrotnie,
podczas kolejnego posiedzenia Sejmu, 24-27 kwietnia br.


