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Exposé premiera Donalda Tuska wygłoszone w Sejmie 23 listopada 2007r. 

(fragment dotyczący ochrony zdrowia) 

Wysoki Sejmie!  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego jest konstytucyjnym obowiązkiem władzy 

publicznej, a więc takŜe mojego rządu. Stan systemu ochrony zdrowia jest w 

znacznym stopniu miernikiem stopnia rozwoju cywilizacyjnego. Ma teŜ podstawowe 

znaczenie dla komfortu Ŝycia wszystkich Polaków. Przejmując odpowiedzialność za 

Polskę podejmujemy się zapewnienia większego bezpieczeństwa zdrowotnego 

obywatelom. Trudne to zadanie, bo stan ochrony zdrowia jest katastrofalny. 

Naprawa tego systemu będzie jednym z absolutnie pierwszoplanowych zadań 

rządu. My ten system naprawimy oszczędzając ludziom, pacjentom, lekarzom, 

pielęgniarkom słów a gwarantujemy szybkie decyzje. Zdajemy sobie sprawę, bo 

wiem, jakie wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym przyjęliśmy na siebie 

zobowiązania w kampanii wyborczej w tej kwestii. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe tutaj nie 

ma juŜ ani chwili zwłoki. I dlatego w tej sprawie zaczęliśmy pracę od zaraz.  

 

Planujemy naprawę systemu ochrony zdrowia, ale nie oferujemy Polakom rewolucji, 

między innymi dlatego, Ŝe trapiące system ochrony zdrowia nieustanne reformy i 

kontrreformy doprowadziły w niemałym stopniu do utraty poczucia bezpieczeństwa 

zdrowotnego Polaków. Będziemy kontynuować niektóre dobre choć zaniechane 

projekty naszych poprzedników. Odrzucimy to, co źle wróŜy powodzeniu planu 

naprawczego. Przedstawimy Sejmowi projekt ustrojowej ustawy, całościowej ustawy 

o systemie ochrony zdrowia. W tej dziedzinie zrobimy wszystko, aby celem 

nadrzędnym naszej polityki było zdrowie pacjenta. śadne z podjętych przez nas 

działań nie odbędzie się kosztem pacjenta. To gwarantujemy.  

 

Podstawowym problemem ochrony zdrowia jest realna dostępność świadczeń 

zdrowotnych. Ta dostępność jest waŜniejsza od statusu szpitala, czy jest on publiczny 

czy niepubliczny. Szpital ma być dobry, przyjazny pacjentowi i dostępny dla 

chorego. Musimy pokonać zmorę wielomiesięcznego oczekiwania przez pacjentów 

na poradę lub zabieg, bo to wielomiesięczne oczekiwanie to, niestety, czasami 

wyścig ze śmiercią. Dlatego doprowadzimy do tego, aby placówki ochrony zdrowia, 

publiczne i niepubliczne, były traktowane jednakowo i miały równe szanse 

konkurowania o kontrakty z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego. 

Konkurencyjność jest wypróbowaną metodą podniesienia jakości oferowanych 

świadczeń zdrowotnych. Konkurujące o kontrakty z poszczególnych funduszy 

ubezpieczeniowych szpitale i przychodnie zostaną przez ekonomię zmuszone do 

oferowania szerszego asortymentu świadczeń i ich wyŜszej jakości. To jest sposób na 

zwiększenie dostępu do usług medycznych, na podniesienie standardów leczenia, 

na skrócenie kolejek. Pracownicy ochrony zdrowia doczekają się wreszcie 

godziwych wynagrodzeń. Obok sprawności całego systemu godziwe 

wynagrodzenia w ochronie zdrowia będą naszym priorytetem.  
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Nie moŜna dłuŜej szantaŜować lekarzy i pielęgniarek ich poczuciem 

odpowiedzialności i gotowością do nadzwyczajnych poświęceń. Pielęgniarki i 

lekarze muszą pracować za godziwe pieniądze. Ich praca, jak państwo dobrze 

wiecie, i ci, którzy z was pracują w ochronie zdrowia, a to spory odsetek tej Izby, i 

pacjenci, a więc wszyscy pozostali dobrze wiecie, jak to trudna praca, szczególnie 

dzisiaj.  

 

Koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i mój rząd 

będziemy gwarantami wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Przekształcimy 

publiczne placówki ochrony zdrowia, które w przewaŜającej większości dzisiaj naleŜą 

do samorządów, w spółki prawa handlowego. W ten sposób zdejmiemy z nich 

obecne ograniczenia dające samorządom pełne prawo dysponowania nimi. Niech 

o losie tych placówek decydują faktyczni gospodarze. I nie ma to nic wspólnego ze 

straszakiem prywatyzacji tych placówek. Takie rzeczy mogą opowiadać tylko ludzie, 

którzy naprawdę nie mają pojęcia, o czym rozmawiamy w tej Izbie od wielu 

miesięcy. Nadszedł czas, Ŝe władzę w Polsce objęli ludzie, którzy rozumieją, Ŝe 

decentralizacja nie musi oznaczać prywatyzacji, którzy rozumieją, Ŝe decyzje 

podejmowane na dole są z reguły mądrzejsze i tańsze niŜ decyzje podejmowane 

przez centralę.  

 

I nadszedł wreszcie czas, właśnie w tym, kiedy poruszamy temat ochrony zdrowia i 

placówek ochrony zdrowia, Ŝeby wreszcie głośno powiedzieć, Ŝe jednym z 

powodów, dla których cierpi dzisiaj pacjent, lekarz i pielęgniarka, jest to, Ŝe ludzie 

bez pokory, bez świadomości swoich ułomności i ograniczeń wzięli na siebie pełnię 

władzy nad ochroną zdrowia i zostawili pacjenta i lekarza i pielęgniarkę w sytuacji 

rozpaczliwej. Trzeba oddać władzę tym, którzy na miejscu chcą zająć się ochroną 

zdrowia człowieka i o to chodzi Platformie Obywatelskiej i Polskiemu Stronnictwu 

Ludowemu. To jest droga do przebudowy, do skutecznej naprawy ochrony zdrowia. I 

oczywiście ta droga, ten mechanizm wymaga czego? Znowu powiem to słowo: 

zaufania, zaufania do ludzi, zaufania do lokalnych społeczności. I odrobiny pokory 

wobec moŜliwości władzy centralnej i biurokracji centralnej. Chcemy dokończyć 

zarzucony przez poprzedników proces restrukturyzacji publicznych placówek 

ochrony zdrowia. Szpitale, które wykonały programy naprawcze w ramach pomocy 

publicznej i zachowują bieŜącą równowagę finansową, będą mogły skorzystać z 

restrukturyzacji finansowej dawnych długów. Geografia placówek ochrony zdrowia, 

a w szczególności tzw. sieć szpitali zostanie ukształtowana przez wybór pacjentów 

dokonany na podstawie oceny poziomu danej placówki a nie przez polityczne 

decyzje rządu centralnego.  

 

Wysoki Sejmie!  

 

Powszechność dostępu do świadczeń zdrowotnych, taka realna dostępność, 

wymaga istotnych zmian w systemie ubezpieczenia zdrowotnego, takŜe po to, by 

stał się wolny od nacisków politycznych i rzeczywiście efektywny. Chcemy, Ŝeby 
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takŜe osoby ubogie, dzisiaj społecznie wykluczone i niedostosowane mogły na 

równych prawach korzystać z dostępu do ochrony zdrowia, a dzisiaj dobrze wiecie 

Ŝe tak nie jest. Dlatego będziemy chcieli podzielić Narodowy Fundusz Zdrowia na 

konkurujące między sobą instytucje ubezpieczenia zdrowotnego. Chcemy, aby to 

ubezpieczyciele zabiegali o nasze składki i Ŝeby to pacjent stał się wreszcie realnym 

dysponentem swojej składki zdrowotnej. Chcemy, Ŝe nie urzędnik centralny, ale 

kaŜdy obywatel decydował, jak wydaje i gdzie wydaje swoje przecieŜ pieniądze na 

ochronę zdrowia. Fundusz, w którym ubezpieczy się pacjent, powinien swoim 

uczestnikom zapewnić optymalną dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych. 

Będziemy chcieli, a wymaga to odwagi i kompetencji, precyzyjnie określić zakres i 

wartość podstawowych świadczeń zdrowotnych, które przysługują ubezpieczonemu 

w ramach płaconej składki. W sytuacji, w której powstawać będzie konkurencyjny 

rynek ubezpieczeń zdrowotnych potrzebny będzie urząd nadzoru ubezpieczeń 

zdrowotnych, który będzie nadzorował i kontrolował instytucje ubezpieczeniowe. 

Obok ubezpieczenia podstawowego będziemy takŜe wprowadzali system 

ubezpieczeń dodatkowych obejmujących dobrowolną dopłatę do świadczenia 

podstawowego lub finansowanie świadczeń, które nie będą objęte podstawowym 

ubezpieczeniem zdrowotnym.  

 

Musimy zreformować politykę refundacji leków. W świetle ostatnich zdarzeń okazuje 

się to potrzebą palącą. Będziemy dokonywać co trzy miesiące przeglądu listy leków 

refundowanych. Chcemy kierować się skutecznością terapeutyczną leku oraz 

relacją ceny leku w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Chcemy przede 

wszystkim uwzględnić na liście leków refundowanych preparaty stosowane w 

rzadkich schorzeniach pediatrycznych. Ceny leków nie mogą odstraszać od ich 

stosowania, szczególnie tych pacjentów, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji.  

 

Najlepiej obmyślony plan naprawy systemu ochrony zdrowia nie powiedzie się, jeśli 

zabraknie pacjentów… pacjentów nie zabraknie, jeśli przy pacjentach zabraknie 

pielęgniarek i lekarzy. I wszyscy z niepokojem obserwujemy lukę pokoleniową w tych 

zawodach. Starzejąca się Europa z powodzeniem konkuruje o tych naszych 

najmłodszych lekarzy i najmłodsze pielęgniarki. Musimy zakończyć okres bierności 

państwa w tej kwestii. Musimy stworzyć polskim lekarzom i pielęgniarkom, w tym 

rozpoczynającym pracę, perspektywę pracy tu w kraju, i ona musi być moŜe nie 

taka sama, no ale jakoś porównywalna z tą perspektywą, jaką dają najbardziej 

rozwinięte kraje Unii Europejskiej. Aby lekarz zdecydował się tu pozostać, aby 

uwierzył, Ŝe moŜe Ŝyć godnie za swoje podstawowe wynagrodzenie, nie moŜe 

kalkulować, Ŝe pracować będzie 300 godzin miesięcznie. Bo jeśli tak będzie 

wyglądała ta kalkulacja, to wyjedzie do miejsc, gdzie praca nie wymaga tak 

skrajnego heroizmu. Dlatego chcemy zwiększyć środki z budŜetu na wynagrodzenie 

staŜystów i rezydentów. Ułatwimy otwieranie specjalizacji i uprościmy zasady ich 

uzyskiwania. Zbadamy szczegółowo celowość lekarskiego egzaminu 

podyplomowego w obecnej formie i rozwaŜymy szybką jego modyfikację. Poprzez 

system konkurencji wśród instytucji ubezpieczeniowych oraz świadczeniodawców 

doprowadzimy do wzrostu zarobków personelu medycznego.  
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Ten pokrótce przedstawiony plan wymaga wielkiej intelektualnej i finansowej 

mobilizacji sił i środków. Musimy się zmierzyć z niedobrym dziedzictwem 

pozostawionym przez poprzedników w postaci płatnika monopolisty, nierównego 

dostępu świadczeniodawców do kontraktów, niedokończonej restrukturyzacji szpitali, 

niedobrej, dwuznacznej polityki lekowej i spóźnionej implementacji europejskich 

przepisów dotyczących dyŜurów lekarskich.  

 

Do naprawy systemu ochrony zdrowia zaprosimy ponad podziałami wszystkich 

chcących uczestniczyć w tym dziele. To jest wielkie społeczne i narodowe zadanie. 

Zaprosimy wszystkie środowiska zawodowe, ale zapraszamy w tej sprawie do pilnej 

współpracy takŜe opozycję. Oferujemy współpracę partnerską w tej dziedzinie jak 

najszybszą. Prosimy was, tak, mam odwagę to powiedzieć patrząc w stronę opozycji 

Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy i Demokratów. Potrzebujemy w tym dziele takŜe 

waszej pomocy i proszę takŜe was o pomoc w tej sprawie. 


