
Pośpiech nie pomo Ŝe słu Ŝbie zdrowia
Obserwujemy obecnie szczególne nasilenie konfliktu w słuŜbie zdrowia, w związku ze składaniem
wypowiedzeń przez lekarzy. Do dzisiejszego paraliŜu funkcjonowania wielu szpitali doprowadziło
przede wszystkim wielokrotne łamanie zasad dialogu i konsultacji społecznych przez Rząd. W tak
skomplikowanej sytuacji NFZ wprowadza przygotowany w pospiechu, bez wyceny kosztów usług
medycznych, nowy sposób kontraktowania usług medycznych zaczerpnięty z systemu brytyjskiego.

Brytyjczycy przejmując ten system kontraktowania usług medycznych od amerykanów poświecili 8 lat
na liczenie kosztów i jego głęboką modyfikacje, zanim zdecydowali się go wdroŜyć. Przeprowadzając
uśrednienie wyceny usług medycznych w nowo wdraŜanym sposobie kontraktowania usług w Polsce,
grupowano procedury o bardzo róŜnych wycenach. W jednej grupie moŜna spotkać procedury, których
koszty wynoszą np. 2 tyś. zł oraz te, których koszty wynoszą 7 tyś. zł. MoŜe to doprowadzić do
podziału na procedury proste i skomplikowane, z których cześć nie będzie się po prostu opłacało
wykonywać. Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, Ŝe niektóre specjalności medyczne zostały wartościowo
obniŜone o 30 proc.

Minister Zdrowia Zbigniew Religa podsumowując prace resortu zdrowia, nie szczędzi sobie pochwał.
Tymczasem faktyczna sytuacja jest zupełnie inna. Mamy do czynienia z głębokim kryzysem
w funkcjonowaniu ochrony zdrowia w Polsce. Obecna sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, iŜ NFZ
dysponuje w 2007 roku i będzie dysponować w 2008 roku niespotykaną dotychczas sumą środków
finansowych. Pochodzą one z wysokiego spływu składki na ubezpieczenie zdrowotne, które gdyby
zostały właściwie wykorzystane, mogłyby w znacznym stopniu rozwiązać istniejące problemy.

Zamiast oczekiwanych i niezbędnych działań, mamy do czynienia z tworzeniem, jak to określa
Ministerstwo Zdrowia - incydentalnych, czyli niezgodnych z prawem ustaw, katalogiem niespełnionych
obietnic, bądź niewypełnionych zadań. śadnych pozytywnych efektów nie przyniosły prace nad
koszykiem świadczeń medycznych, czy teŜ nad projektem ustawy o sieci szpitali. Pozostałe
propozycje Ministerstwa nie doczekała się dotąd realizacji.

Podczas poszukiwania pieniędzy powstał pomysł przesunięcia części środków zgromadzonych
w Funduszu Pracy na ochronę zdrowia. Dlatego pragniemy przypomnieć, Ŝe środki zgromadzone na
Funduszu Pracy pochodzą głównie ze składek pracodawców i są przeznaczone na zupełnie inne cele,
jak np.: finansowanie zasiłków i innych świadczeń przysługujących bezrobotnym, czy finansowanie
programów, w tym programów z funduszy unijnych na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu.
Zapowiedź przesunięcia znacznej części z tych środków traktujemy więc jako kolejną próbę szukania
finansowania socjalnych obietnic przedwyborczych. Mamy równieŜ zapowiedź stopniowego,
zaczynając od 2009 roku, podwyŜszania składki zdrowotnej, która ma ostatecznie osiągnąć poziom 13
procent.

Polski system ochrony zdrowia jest równieŜ negatywnie oceniany poprzez zagranicznych ekspertów.
Świadczą o tym choćby wyniki europejskiego rankingu konsumenckiego Euro Health Consumer Index,
gdzie pod względem jakości opieki medycznej, zostaliśmy sklasyfikowaniu na jednym z ostatnich
miejsc w Europie.

KPP wielokrotnie zgłaszała swoje propozycje zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia.
Wskazywaliśmy na konieczność modyfikacji w systemie ochrony zdrowia, które wiązałaby się
z potrzebą zwiększenia efektywności wykorzystania dostępnych zasobów oraz środków
przeznaczonych na ochronę zdrowia. Przedstawialiśmy realne propozycje uruchomienie nowych
źródeł dofinansowania ochrony zdrowia oraz zmiany polegające na naprawie błędów koncepcyjnych
w obecnym systemie. Promowaliśmy wzorcem innych krajów wprowadzenie rynkowej konkurencji
usług medycznych. Niestety propozycje te nie spotkały się do tej pory z zainteresowaniem
rządzących.
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