
INFORMACJA
o konferencji uzgodnieniowej dot. projektu ustawy o sieci szpitali oraz

konferencji prasowej Ministra Zdrowia

W dniu 2 lutego 2007 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja
uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o sieci szpitali. Do tego projektu w wyniku
konsultacji zgłoszono 964 uwag. Konferencja uzgodnieniowa nie doszła do skutku
gdyŜ partnerzy społeczni jednomyślnie podnieśli, Ŝe  nie jest ona prawidłowo
zorganizowana, zaproszenia są wysyłane po terminie oraz Ministerstwo Zdrowia nie
poinformowało w opracowanym zestawieniu uwag, jakie uwagi zgłoszone w ramach
konsultacji zostały uwzględnione, a jakie nie. Jednocześnie strona społeczna ustaliła,
aby poprosić na posiedzenia Ministra Religę, niestety odmówił on przybycia. Dlatego
teŜ nie było  moŜliwe dalsze procedowanie nad tym projektem. Prowadzący
konferencję Podsekretarz Stanu Marek Ludwig Grabowski przeprosił zebranych za
braki organizacyjne i zobowiązał się, Ŝe do poniedziałku w zamieszczonym w
Internecie zestawieniu uwag zostaną naniesione informacje, dot. jakie uwagi
zgłoszone w trakcie konsultacji zostały uwzględnione przez MZ a wszyscy
zainteresowani zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie
następnej konferencji uzgodnieniowej.

W dniu tym samym dniu o godz. 12.00 odbyła się konferencja prasowa Ministra
Zbigniewa Religi w sprawie aktualnej sytuacji w słuŜbie zdrowia. Został poruszony
problem wrocławskiego Akademickiego Szpitala Klinicznego (komornik zabrał z
konta pieniądze przeznaczone na leczenie pacjentów) Minister stwierdził, Ŝe:

• Decyzją premiera do wtorek/środa ma zostać opracowany przez
Ministerstwo Zdrowia program oddłuŜenia „ strategicznych szpitali””
Program ma polegać na zamianie długów krótkoterminowych na
długoterminowe

• Program nie będzie dotyczył wszystkich placówek słuŜby zdrowia
takich jak np. powiatowe. Wg wypowiedzi Pana ministra szpitale
strategiczne to akademickie szpitale kliniczne.

• W ubiegłym roku (ok. czerwca) w Ministerstwie Zdrowia były
prowadzone rozmowy ze Spółką Skarbu Państwa „Silesia” i
Deutsche Bank Polska w sprawie oddłuŜenia szpitali i rozwiązania
problemu zadłuŜeń. Powołano międzyresortowy zespół składający
się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów
oraz Silesii i Deutsche Banku. Zespół nie wypracował Ŝadnej
koncepcji.
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