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Według Kopacz, placówki ochrony zdrowia muszą mieć zagwarantowane racjonalne 
kontrakty uwzględniające realne koszty leczenia, a powinna teŜ być ujednolicona metoda 
liczenia kosztów.  

Przejmując 12 tygodni temu rządy w Polsce zastaliśmy system ochrony zdrowia w dramatycznej 
sytuacji; trzeba przeprowadzić odpowiednią kurację - powiedziała w środę w Sejmie minister zdrowia 
Ewa Kopacz. 

Kopacz przedstawia informację rządu na temat sytuacji w ochronie zdrowia. Jak powiedziała, chce 
zaprezentować posłom "swoisty bilans otwarcia".  

Podkreśliła, Ŝe jako minister zdrowia skupia się na trzech obszarach: pacjencie i jego sytuacji, 
finansowaniu systemu ochrony zdrowia oraz pracownikach słuŜby zdrowia. Zaznaczyła, iŜ 
przeprowadzenie systemowych zmian to odpowiedzialność rządu. Powiedziała teŜ, Ŝe oczekuje 
dialogu, takŜe od oponentów. 

Jak mówiła Kopacz, analiza danych za 2007 r. wskazuje, iŜ ok. 87 proc. wydatków publicznych na 
ochronę zdrowia pokrywanych jest ze środków w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, ok. 9 proc. to środki pochodzące z budŜetu państwa, a ok. 4 proc. wydatków 
publicznych stanowią wydatki samorządów terytorialnych na ochronę zdrowia.  

Celem oddłuŜenie i zablokowanie nowych zadłuŜeń  

Kopacz uwaŜa, Ŝe trzeba ostatecznie uporać się z kwestią zadłuŜenia w ochronie zdrowia. Naszym 
celem jest zarówno rozwiązanie problemu starych długów, ale teŜ skuteczne zablokowanie moŜliwości 
tworzenia nowych - zapowiedziała w środę w Sejmie.  

Minister podkreśliła, Ŝe obecnych kłopotów nie da się rozwiązać dokonując zwykłego oddłuŜenia. 

Dodała, Ŝe rozwiązania kwestii zadłuŜenia znalazły się w projekcie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej. Według Kopacz, placówki muszą mieć zagwarantowane racjonalne kontrakty 
uwzględniające realne koszty leczenia, a powinna teŜ być ujednolicona metoda liczenia kosztów. 

"Problemem jest teŜ zbyt długi i skomplikowany łańcuch obiegu środków" - oceniła. W jej opinii, 
trzeba takŜe zmienić rolę Narodowego Funduszu Zdrowia, aby przestał być decydentem a stał się tylko 
instytucją finansową. 

Kopacz poinformowała, Ŝe obecnie 40 proc. wszystkich podmiotów opieki zdrowotnej generuje długi. 
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