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Komisja zdrowia szuka pieniędzy dla lekarzy  
Kraj. W trakcie prac nad budŜetem Ministerstwa Zdrowia posłowie sejmowej Komisji Zdrowia ustalili, Ŝe do kasy resortu 
powinno trafić w 2008 r. dodatkowe 250 mln zł. Pieniądze te miałyby być przeznaczona m.in. na podwyŜki i zwiększenie 
etatów dla lekarzy-rezydentów (21 mln zł) oraz zakup szczepionek (25 mln zł). Komisja zwiększyła takŜe środki 
budŜetowe na realizację programów zdrowotnych dotyczących frakcjonowania osocza, hemofilii i leczenia 
antyretrowirusowego osób z HIV. W komisji trwają równieŜ gorączkowe poszukiwania pieniędzy na przyszłoroczne 
podwyŜki dla lekarzy związane z wejściem w Ŝycie ustawy o czasie pracy. Wiceminister zdrowia Krzysztof Grzegorek 
przekonywał posłów do wydłuŜenia vacatio legis ustawy przynajmniej o pół roku. Zdaniem Konstantego Radziwiłła, 
prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, jest to coraz mniej realne, bo rząd nie zdąŜy znowelizować ustawy przed 1 stycznia 
2008 r. Warunkiem spokoju i zgody lekarzy na pracę w wydłuŜonym czasie będzie deklaracja podwyŜek. Komisja 
rozwaŜała takŜe kwestię zmiany planu finansowego NFZ i okazało się, Ŝe w ramach systemu na początku przyszłego 
roku będzie moŜna znaleźć zaledwie kilkaset milionów złotych. „Rozwiązanie najprostsze, do którego namawiałem 
posłów z Komisji Zdrowia, to wykorzystanie środków z Funduszu Płacy. Projekt ustawy rządowej, który przeszedł 
wszystkie konsultacje, jest u marszałka Sejmu. Z Funduszu Pracy mogłoby przejść na ochronę zdrowia co najmniej 3,8 
mld zł. Te pieniądze prawdopodobnie załatwiłyby sprawę podwyŜek dla lekarzy” - uwaŜa K. Radziwiłł.  
 
Jacek Paszkiewicz nowym szefem NFZ  
Warszawa. Wczoraj Rada Funduszu poparła jednogłośnie kandydaturę Jacka Paszkiewicza na prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Rada opiniowała wniosek Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, bo to premier powołuje prezesa 
po uzyskaniu opinii Rady (choć nie jest on dla niego wiąŜąca). Doktor nauk medycznych J. Paszkiewicz, ma 45 lat, 
dotąd był wicedyrektorem ds. medycznych w mazowieckim oddziale NFZ. Pochodzi z Gdańska. Ukończył studia 
podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami ubezpieczeń zdrowotnych w WyŜszej Szkole Ubezpieczeń i 
Bankowości w Warszawie. W czasach rządów AWS był dyrektorem oddziału BranŜowej Kasy Chorych dla słuŜb 
Mundurowych. Jest Ŝonaty, ma syna Michała. śona Ewa jest ginekologiem.  

 


