
Nowe zasady szpitalnego leczenia – Dziennik, 5 czerwiec 
2007 r. 

Andrzej Sośnierz, prezes NFZ, zmienia zasady podpisywania kontraktów ze 
szpitalami. Rozliczenia mają być prostsze. Opozycja zarzuca, Ŝe jest to wariant 
awaryjny na wypadek fiaska koszyka świadczeń gwarantowanych, który pod 
koniec miesiąca ogłosi minister zdrowia Zbigniew Religa - pisze DZIENNIK. 

Jak się dowiedział DZIENNIK, nad projektem pracują fachowcy od zdrowia z PiS - 
wiceminister zdrowia Bolesław Piecha, prezes NFZ Andrzej Sośnierz i wicepremier 
Przemysław Gosiewski. Jak wyjaśnia autor pomysłu Andrzej Sośnierz, pacjenci podzieleni 
będą na tzw. grupy pacjentów jednorodnych, czyli chorych ze zbliŜoną diagnozą, 
wymagający podobnego leczenia.  

"Taką grupę mogą stanowić np. wszyscy cierpiący na choroby układu oddechowego, których 
leczenie kosztuje ok. 1000 zł. Fundusz zapłaci za ich leczenie właśnie taką uśrednioną kwotę, 
bez zagłębiania się w szczegółowe rozliczenie kosztów" - tłumaczy Sośnierz. Dzięki temu 
zmniejszy się liczba pozycji w katalogu świadczeń z ok. 1500 do ok. 600.  

Niektóre przewlekłe choroby (np. diabetologiczne) leczone będą wg stawek kapitacyjnych, 
czyli NFZ zapłaci za regularną opiekę nad pacjentem, a nie w zaleŜności od liczby porad. Te 
rozwiązania wzorowane są na systemie brytyjskim.  

Jak dodaje Jolanta Kocjan, rzecznik NFZ, obecnie często jest tak, Ŝe procedury, za które NFZ 
płaci więcej, są chętniej zalecane pacjentom tylko dlatego, Ŝe szpital chce za nie dostać 
większą stawkę. "Np. jeśli zabieg zszycia rany zakwalifikuje jako operację plastyczną, to 
dostanie za to więcej, niŜ gdyby ją wykonał w ramach chirurgii ogólnej. W nowym systemie 
nie byłoby tego rodzaju kombinacji, decydowałaby diagnoza" - tłumaczy.  

Marek Balicki, dyrektor warszawskiego Szpitala Wolskiego, uwaŜa, Ŝe pomysły Sośnierza są 
dobre. Jego zdaniem obecny system jest zbyt drobiazgowy i często fikcyjny. "Niektórych 
chorób wręcz w ogóle nie obejmuje, bo np. za leczenie zapalenia płuc fundusz płaci 
szpitalowi dopiero, gdy pobyt chorego trwał dłuŜej niŜ sześć dni" – mówi Balicki. Ale 
podkreśla, Ŝe projekt kryje teŜ niebezpieczeństwa: "Jeśli okaŜe się, Ŝe wszystko ma słuŜyć 
tylko temu, by szpitalom zapłacić mniej, to jest to nieporozumienie" - uwaŜa Marek Balicki.  

Jego obawy podziela Ewa Kopacz, szefowa sejmowej komisji zdrowia z PO. Podejrzewa, Ŝe 
to panaceum na to, co się stanie po 29 czerwca. Tego dnia minister zdrowia Zbigniew Religa 
ma ogłosić koszyk świadczeń gwarantowanych, czyli jakie usługi będą mieli pacjenci za 
darmo w ramach ubezpieczenia. Opozycja wróŜy mu wielką klapę. "Podejrzewamy, Ŝe 
propozycja Sośnierza ma ratować sytuację" - tłumaczy Kopacz  

TakŜe Balicki nie wierzy w powodzenie koszyka i uwaŜa, Ŝe sukces projektu Sośnierza 
będzie zaleŜał od szczegółowych rozwiązań.  
Sośnierz odpowiada dyplomatycznie, Ŝe jego propozycje nie są uzaleŜnione od koszyka. 
Zapowiada, Ŝe stosowne zarządzenia wyda w sierpniu, a we wrześniu wystartują konkursy o 
kontrakty na przyszły rok na nowych zasadach. 

Radosław Gruca, Iwona Dudzik 



W przyszłym roku ok. 6 mld zł więcej na słuŜbę zdrowia – PAP,     
5 czerwiec 2007 r. 

Szef rządu powiedział, Ŝe sprawa kontraktów dla szpitali musi być 
uporządkowana i - jak dodał - wtedy są moŜliwe podwyŜki. Premier: Stracę 
władzę, ale lekarzom nie ustąpię 

Mogę stracić władzę, ale lekarzom nie ustąpię - stwierdził krótko premier 
Jarosław Kaczyński. I dodał, Ŝe nie zmuszą go do tego ani strajki, ani 
demonstracje. Pieniędzy w tym roku nie ma i nie będzie. Za to są szanse na 
lepsze pieniądze za rok. Szef rządu zapowiedział, Ŝe słuŜba zdrowia otrzyma 
wtedy 6 mld zł więcej. 
 

W przyszłym roku słuŜba zdrowia otrzyma 6 mld zł więcej, przy czym pieniądze te powinny 
zostać przeznaczone na kontrakty podpisywane przez NFZ ze szpitalami - powiedział we 
wtorek premier Jarosław Kaczyński. 

"W przyszłym roku w słuŜbie zdrowia, a dokładnie w Funduszu (Narodowym Funduszu 
Zdrowia - PAP) będzie ok. 6 mld zł więcej i te pieniądze powinny być wydane na kontrakty, a 
kontrakty to takŜe podwyŜki" - zaznaczył szef rząd podczas konferencji prasowej po 
posiedzeniu rządu, pytany o podwyŜki w słuŜbie zdrowia. 

Według premiera, nie moŜe być takiej sytuacji, jak w tej chwili, gdy dobre szpitale, do 
których - jak mówił - pacjenci czekają w kolejce nawet 3 lata, mają podpisane kontrakty 
zapewniające wykorzystanie 70 proc. ich moŜliwości. Dobre szpitale - podkreślił premier - 
powinny mieć kontrakty "na 100 proc.". 

Szef rządu powiedział, Ŝe sprawa kontraktów dla szpitali musi być uporządkowana i - jak 
dodał - wtedy są moŜliwe podwyŜki. 

"Na pewno rząd, na którego czele stoję, nie będzie podejmował działań, które zniszczą i 
finanse publiczne i słuŜbę zdrowia i naszą szansę na szybki rozwój. Zapowiadam, gotów 
jestem stracić władzę, ale takich rzeczy nie zrobię, nie będę działał przeciwko interesowi 
kraju (...). Nie będę marnował tej szansy, nikt mnie do tego nie zmusi, nawet nie wiem jakie 
strajki, nie wiem jakie demonstracje" - powiedział premier. 

Strajk lekarzy trwa od dwóch tygodni.  
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