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JGP: NFZ obiecuje okres przej ściowy

Nowy system rozliczania szpitali, według Jednorodny ch Grup Pacjentów, rusza
zgodnie z planem 1 lipca, cho ć NFZ zdecydował si ę wprowadzi ć okres
przejściowy. Dyrektorów szpitali czeka podpisywanie kolej nych aneksów do
kontraktów, bo na rozpisanie konkursu ofert na drug ie półrocze jest ju Ŝ za
mało czasu.
„Termin 1 lipca wejścia w Ŝycie jednorodnych grup pacjenta jest aktualny” – poinformował prezes NFZ
Jacek Paszkiewicz podczas konferencji w Ministerstwie Zdrowia. Dodał, Ŝe wejście JGP będzie
związane z okresem przejściowym, kiedy finansowanie świadczeń będzie odbywało się według
starych zasad, ale szpitale będą zdawać sprawozdania z wykonanych kontraktów według nowych
przepisów. „Wraz z wejściem JGP rozszerzony zostanie dotychczasowy zakres świadczeń
finansowanych przez NFZ tzw. nielimitowanych. Na początek będą to zabiegi kardiologii
interwencyjnej” - powiedział J. Paszkiewicz, zapowiadając podanie szczegółów na kolejnej konferencji
prasowej.
Przypomnijmy, Ŝe o odroczenie wejścia w Ŝycie od 1 lipca br. nowego systemu rozliczania świadczeń
medycznych według jednorodnych grup pacjentów apelowało m.in. Stowarzyszenie MenedŜerów
Opieki Zdrowotnej STOMOZ i konwent szpitali powiatowych województwa lubelskiego. Zdaniem
dyrektorów, potrzeba więcej czasu, m.in. na przeszkolenie pracowników.
WciąŜ nie ma jednak odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań. Po pierwsze, nie wiadomo, jak długo
będzie trwał okres przejściowy. Po drugie, na jaki okres będą proponowane szpitalom aneksy do
dotychczasowych umów, bo na ogłoszenie konkursu ofert na całe sześć miesięcy jest juŜ za późno.
Po trzecie, wprowadzenie systemu rozliczania według JGP wymaga zmiany planu finansowego NFZ,
dzięki któremu szpitale mają otrzymać dodatkowo 1,3 mld zł. Tymczasem dokument wciąŜ czeka na
podpis ministra finansów.

Państwo znów pomo Ŝe szpitalom

Ministrowie zdrowia i finansów doszli do porozumien ia w sprawie pomocy
państwa w oddłu Ŝaniu szpitali. Ustalono, Ŝe ZOZ-y znajduj ące si ę w
najtrudniejszej sytuacji finansowej (jest ich ok. 1 60) będą miały 2 lata na
przekształcenie si ę w spółki prawa handlowego. W zamian b ędą mogły liczy ć
na umorzenie długów publiczno-prawnych (ł ącznie ok. 2,7 mld zł), pomoc
finansow ą w restrukturyzacji oraz okresowe zwolnienie z poda tku CIT. Ponadto
szpitale, tak Ŝe te w dobrej sytuacji finansowej, b ędą mogły skorzysta ć z
por ęczeń Krajowego Funduszu Por ęczeń oraz por ęczeń Unii Europejskiej.
"Przed przekazaniem samorządom, co nastąpi w ciągu dwóch lat, szpitale dostaną pomoc finansową
od państwa" - mówiła minister zdrowia Ewa Kopacz, która wraz ministrem finansów Jackiem
Rostowskim zaprezentowała program restrukturyzacji słuŜby zdrowia. Powiedziała, Ŝe obecnie ZOZ-y
mają ok. 9 mld zł zadłuŜenia, którym rząd nie chce obarczać nowych właścicieli.
Szpitale zostały podzielone na trzy grupy. Najliczniejsza, w której jest 970 placówek (40 proc.) to te,
które nie mają zaległych zobowiązań, a jedynie wynikające z bieŜącej działalności.
W drugiej grupie znalazło się 586 szpitali, które są w nieco gorszej kondycji - mają zobowiązania
wymagalne. Stanowią one 30 proc. wszystkich placówek.
W trzeciej grupie są szpitale w najgorszej sytuacji (160 placówek), suma ich zobowiązań wynosi ok.
2,7 mld zł i to one wymagają szczególnej pomocy ze strony państwa.
"Nowi, profesjonalni dyrektorzy będą musieli przygotować plan modernizacji i restrukturyzacji danej
jednostki i wynegocjują z prywatnymi wierzycielami korzystne warunki spłaty długów. Wtedy dostaną
pomoc państwa w postaci kredytu" - wyjaśniał Jacek Rostowski.



OCHRONA ZDROWIA | Plan oddłuŜenia placówek medycznych

BudŜet spłaci długi szpitali wobec ZUS i fiskusa – Gazeta
Prawna, 9 czerwca 2008 r.

BudŜet spłaci 3 mld zł długów 1,6 tys. placówek ochrony zdrowia. Pozostałe zobowiązania
szpitale uregulują m.in. dzięki preferencyjnym kredytom.

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan pomocy finansowej dla zadłuŜonych
placówek ochrony zdrowia. Obecnie całkowite ich zadłuŜenie wynosi ponad 9,4 mld zł. Z tego ponad 3
mld zł to tzw. zobowiązania publiczno prawne, czyli wobec ZUS czy urzędów skarbowych. W
najtrudniejszej sytuacji znajduje się ponad 160 placówek ochrony zdrowia, tj. 10 proc. uprawnionych
do oddłuŜenia. Są zadłuŜone na kwotę ponad 2 mld zł.

- BudŜet spłaci wszystkie zobowiązania publiczno prawne zakładów opieki zdrowotnej - zapewnia Ewa
Kopacz, minister zdrowia.

Z pozostałymi długami szpitale będą musiały poradzić sobie same. Resort zdrowia planuje jednak, Ŝe
w ciągu dwóch lat przekształcą się w spółki prawa handlowego. W tym czasie wszystkie szpitale będą
zwolnione z opłacania podatku CIT. Szpitale zyskają teŜ prawo do korzystania z preferencyjnych
kredytów bankowych. Będą one nisko oprocentowane, a spłata zostanie rozłoŜona na wiele lat. Resort
zdrowia chce, aby dzięki temu mogły one spłacić pozostałe długi, na przykład wobec dostawców usług
medycznych czy sprzętu diagnostycznego (tzw. zobowiązania cywilnoprawne). Aby jednak skorzystać z
tych kredytów, placówki ochrony zdrowia będą musiały przygotować programy restrukturyzacyjne.
Dopiero wtedy ich właściciele, czyli samorządy, będą mogły występować o poŜyczki.
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