
Min. Kopacz: 1,7 mld zł z NFZ trafi do szpitali – PAP, 7 kwietnia
2008 r.
"Koszty wynagrodzeń w niektórych szpitalach przekraczają 70 proc. śadne prywatne
przedsiębiorstwo by tego nie wytrzymało" - powiedziała minister.

1,7 mld zł z Narodowego Funduszu Zdrowia trafi po renegocjacjach umów do polskich szpitali -
poinformowała dziś minister zdrowia Ewa Kopacz. To zapowiadane juŜ wcześniej środki, które po
zakończeniu roku obrachunkowego zostały w NFZ - z ubiegłorocznej rezerwy i niewykonanych
kontraktów.

Jak podała szefowa resortu zdrowia, zadłuŜenie wszystkich polskich szpitali wynosi obecnie 10 mld zł. "To jest
niepokojące, to jest jedna piąta pieniędzy chodzących w systemie ochrony zdrowia" - powiedziała. "10 mld długu
to jest niewiele więcej niŜ w zeszłym roku. Cieszy mnie tylko jedno, Ŝe zobowiązania wymagalne (czyli takie,
których termin płatności juŜ minął - red.), które jeszcze w ubiegłym roku wynosiły ponad 4,5 mld, teraz wynoszą
poniŜej 3,5 mld, ale wiadomo, Ŝe to kwestia płynna" - zaznaczyła.

Minister podkreśliła, Ŝe do spiralnego zadłuŜania się wielu szpitali przyczyniła się obowiązująca od początku roku
ustawa o czasie pracy lekarzy, na bazie której lekarze wywalczyli podwyŜki, przekraczające nieraz moŜliwości
finansowe ich szpitali.

"Koszty wynagrodzeń w niektórych szpitalach przekraczają 70 proc. śadne prywatne przedsiębiorstwo by tego nie
wytrzymało. Musimy to odwrócić. Pewnie będziemy wspierać te placówki, teraz przy renegocjacji umów" -
powiedziała minister.

Podkreśliła jednocześnie, Ŝe nie będzie prostego oddłuŜania. "Czas na promowanie nieudaczników dawno się
skończył. Dzisiaj będziemy promować te szpitale, gdzie naprawdę dobrze gospodarują publicznym pieniądzem.
Nie moŜna się bezkarnie zadłuŜać licząc na to, Ŝe państwo podniesie składkę" - zaznaczyła Kopacz.

Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia będzie zaleŜało w duŜej mierze od kadr

Przypomniała, Ŝe w parlamencie jest obecnie 7 poselskich projektów ustaw po pierwszym czytaniu, dotyczących
ochrony zdrowia. Sejmowa komisja rozpocznie nad nimi prace 9 kwietnia. Kopacz zapewniła, Ŝe merytoryczne
uwagi opozycji są mile widziane. "Jeśli będą twórcze, to tak, nie jesteśmy zakodowanymi politycznie cyborgami,
które upierają się, Ŝe to ma być taki, a nie inny kształt ustawy. Te ustawy mają słuŜyć środowisku i pacjentom,
jeśli to prawo będzie w atmosferze konsensusu politycznego i merytorycznych uwag tworzone, to kaŜda uwaga
merytoryczna, która oprawi jakość tych ustaw, będzie uwzględnione podczas prac komisji" - zaznaczyła.

Ewa Kopacz podkreślała teŜ, Ŝe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia będzie zaleŜało w duŜej mierze od
kadr. "Dzisiaj w polskich szpitalach ok. 4 tys. etatów czeka na lekarzy i blisko 3 tys. na pielęgniarki. MoŜe się w
pewnym momencie okazać, Ŝe w roku 2010 zabraknie 65 tys. pielęgniarek. Mało tego, średnia wieku naszych
specjalistów to w 75 proc. powyŜej 55 lat. Ta luka pokoleniowa nie będzie dotyczyć tylko lekarzy sensu stricto, ale
przede wszystkim specjalistów" - mówiła. Dlatego, jak mówiła, w drugiej połowie tego roku będzie złoŜony w
Sejmie rządowy projekt ustawy o zmianach kształcenia.

Dyrektorzy placówek powinni się zapoznać się z zasadami funkcjonowania HRG

Odnosząc się do planów wprowadzenia nowego systemu kontraktowania usług medycznych, tzw. HRG,
przypomniała, Ŝe system jest obecnie pilotaŜowo testowany w 21 placówkach w całej Polsce. Opowiedziała się teŜ
za tym, by systemu uczyło się jak najwięcej dyrektorów szpitali. "Powinniśmy równolegle sprawozdawać w starym
i nowym systemie. Dyrektorzy placówek powinni się zapoznać się z zasadami funkcjonowania HRG, mimo Ŝe on
jeszcze nie funkcjonuje i nie będzie funkcjonował przez następne 3 miesiące. Ta nauka moŜe przynieść tyle - albo
moŜna duŜo zyskać, mając pełną wiedzę, na czym to wszystko polega, albo duŜo stracić - nawet do 30 proc. O
tym dyrektorzy wiedzą" - zaznaczyła.

Minister Kopacz uczestniczyła dziś w spotkaniu ze studentami i pracownikami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach oraz otwarciu pracowni tomografii komputerowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym ŚUM.
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