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Nowy konflikt na linii szpitale - Narodowy Fundusz Zdrowia. Wszystko przez
nowy system finansowania wprowadzany przez Andrzeja Sośnierza, prezesa
NFZ. Szpitale skarŜą się, Ŝe stracą mnóstwo pieniędzy i groŜą niepodpisaniem
w przyszłym roku kontraktów.

- Dostałbym w 2008 r. około 15 proc. mniej w porównaniu ze styczniem tego roku. To jakieś 2 mln zł,
których nie będę mógł wydać na leczenie pacjentów - mówi Krzysztof Tuczapski, prezes Zamojskiego
Szpitala Niepublicznego. W czwartek w tej sprawie spotkał się z Andrzejem Sośnierzem w Warszawie.
Na spotkaniu obecni byli menedŜerowie szpitali z całej Polski. Wytykali wady systemu, a prezes Sośnierz
go bronił.

- Trzeba będzie robić jak najwięcej zabiegów i przekraczać kontrakt z NFZ. A później czekać, aŜ fundusz
zapłaci za nadwykonania. Problem w tym, Ŝe jak NFZ nie będzie miał pieniędzy, to nie zwróci nam za
pacjentów przyjętych ponad limit - tłumaczy Tuczapski.

Według Marka Wójtowicza, dyrektora lubelskiego oddziału NFZ, krytyka systemu ze strony szpitali jest
przedwczesna. Cena kaŜdej operacji jest zapisana w tzw. punktach. Jeden kosztuje około 10 zł. - JeŜeli
nowy system wejdzie w Ŝycie, to planujemy zwiększenie ceny punktu do 12 zł. Czyli nie ma mowy o
mniejszym o 15 proc. kontrakcie - przekonuje. I dodaje, Ŝe nowy system ułatwi szpitalom tzw.
papierkową robotę, bo zmniejszy ilość informacji, które muszą przekazywać miesięcznie do NFZ.

- Zwiększenie ceny punktu o 2 zł nie wystarczy, Ŝebyśmy dostali pieniądze porównywalne z rokiem 2007.
To 20 proc. więcej, tymczasem na niektórych oddziałach dostaniemy za operacje nawet o połowę mniej
niŜ teraz - odpowiada jednak prezes Tuczapski. Część dyrektorów szpitali w kraju juŜ zapowiedziała, Ŝe
nie podpisze w przyszłym roku kontraktów z funduszem. W piątek spotkali się w tej sprawie szefowie
placówek z naszego województwa zrzeszonych w Konwencie Szpitali Zamojszczyzny.

Efektem skarg menedŜerów jest czwartkowa interwencja Zbigniewa Religi, ministra zdrowia.
Zapowiedział, Ŝe jego resort dokładnie przeanalizuje nowy system. Oznacza to, Ŝe jeŜeli w ogóle zostanie
on wprowadzony w Ŝycie, nastąpi to najwcześniej w kwietniu przyszłego roku.
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