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Rząd  robi  pierwszy  krok  w  kierunku  sprywatyzowania  ubezpieczeń  zdrowotnych.  To
podział Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Jeśli proponowana przez Ministerstwo Zdrowia ustawa przejdzie przez Sejm, to powaŜne zmiany
zauwaŜymy juŜ za półtora roku. A za kilka lat dojdzie do rewolucji w słuŜbie zdrowia. 
Mniejsze kolejki, łatwiejszy dostęp do informacji, większa ilość bezpłatnych usług medycznych w
ramach ubezpieczenia - takie mają być skutki demonopolizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zostanie on podzielony na siedem części. Nowe instytucje - Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowotnych
(TUZ) - powstaną w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Do
podziału ma dojść za półtora roku. Wtedy jeszcze nic, poza administracją, się nie zmieni. Ale juŜ od
2011 roku TUZ-y będą mogły działać na terenie całego kraju. 

I zaczną ze sobą konkurować jak firmy ubezpieczeniowe: kusić szpitale i lekarzy z całej Polski, aby ci
byli dostępni dla pacjentów w ich pakiecie. A Polacy będą mogli sobie wybrać, do którego towarzystwa
chcą się zapisać. 
Czyli np. pacjent z Warszawy będzie mógł podpisać umowę z TUZ-em z Łodzi, a korzystać z pomocy
lekarskiej w swoim mieście. Jeśli lekarz lub szpital mu się nie spodoba - zmieni fundusz. 

Tyle teoria. Eksperci ciągle mają jednak obawy, jak nowy system zadziała w praktyce. W całej Polsce
funkcjonuje bowiem dwadzieścia kilka tysięcy placówek opieki medycznej. 

- Albo te siedem funduszy będzie musiało podpisać z tymi dwudziestoma kilkoma tysiącami nowe
umowy, albo pacjenci nie będą w stanie korzystać z pomocy we wszystkich przychodniach i szpitalach,
tak jak teraz. MoŜe powstać problem techniczny - mówi Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia
Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Dr Marcin Kautsch, ekspert Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum, podkreśla, Ŝe dzięki podziałowi NFZ-u powstanie nowy mechanizm: konkurencja między
ubezpieczycielami. Nowe towarzystwa ubezpieczeń będą musiały podjąć walkę o pacjentów. 

- Podział zmusi je do wysiłku. Nie będą mogły, jak teraz NFZ, nie liczyć się z nikim - mówi Kautsch.
Głównym pytaniem jest jednak to, czym towarzystwa będą między sobą konkurować. Raczej nie ceną,
poniewaŜ składka zdrowotna będzie nadal ustalana odgórnie - przez państwo - i będzie musiała być w
kaŜdym TUZ-ie taka sama. Tak jak obowiązkowy koszyk świadczeń medycznych, czyli lista zabiegów
dostępnych dla pacjentów za darmo. 

Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, tłumaczy, Ŝe konkurencja moŜe polegać np. na
wprowadzeniu badań profilaktycznych innych niŜ w pozostałych TUZ-ach. A Kautsch liczy na to, Ŝe
TUZ-y będą chciały zwabić do siebie pacjentów np. przez wprowadzanie dodatkowych usług i
skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza. 

- Te fundusze, które będą na tyle sprawnie zarządzane, Ŝe w ramach ich ubezpieczenia nie będzie
kolejek, wygrają - mówi ekspert. Dodaje, Ŝe Ŝe pacjenci podziału NFZ-u nie muszą się obawiać. -
Większość z nas od dawna leczy się nawet w prywatnych szpitalach, które mają kontrakt z NFZ-em -
mówi. 
Jeszcze ostrzejsza walka o pacjenta rozpocznie się po 2012 roku. Wówczas na rynek mają wejść
prywatni ubezpieczyciele, którzy będą działali na takich zasadach jak teraz fundusze emerytalne. Sami
zdecydujemy, który z nich dostanie naszą część ubezpieczenia zdrowotnego.
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