
Rząd da mniej pieniędzy na nasze zdrowie – Polska,                             
3 lutego 2009 r. 

Likwidacja centrów krwiodawstwa w mniejszych miejscowościach, brak pieniędzy 
na remonty i budowę szpitali - takie będą pierwsze efekty oszczędności                     
w Ministerstwie Zdrowia.  

Do tego dojdą prawdopodobnie zmiany na liście leków refundowanych i mniej pieniędzy na 
oddłuŜanie szpitali i przekształcanie ich w spółki .  
 
Szefowa resortu Ewa Kopacz szuka w budŜecie ministerstwa 500 mln zł oszczędności. Z informacji 
"Polski" wynika, Ŝe cięcia mogą dotyczyć równieŜ dopłat do leków, choć te finansowane są z kasy 
NFZ. Od 1 lutego powinna obowiązywać nowa lista leków refundowanych, zawierająca nowe 
pozycje, m.in. leki na astmę i cukrzycę.  
 
Resort wysłał listę do Rządowego Centrum Legislacji. A tam projekt utknął. - Komisja prawnicza 
oceniła listę, ale jej ogłoszenie zostało zablokowane. Na razie mamy nie przesyłać listy do podpisu 
ministrów - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie w Rządowym Centrum Legislacji.  
 
Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Stanisław Piechula uwaŜa, Ŝe to taktyczna zagrywka rządu. - 
Nawet w ostatniej chwili moŜe dojść do zmian na liście leków - mówi nam Piechula.  
 
Pewne jest, Ŝe ministerstwo zaoszczędzi równieŜ na remontach i budowie nowych szpitali. 
Zlikwidowane mają teŜ zostać stacje krwiodawstwa w małych miejscowościach. Mniej pieniędzy 
dostaną uczelnie medyczne, a co za tym idzie, cięcia mogą odbić się na kondycji uniwersyteckich 
szpitali klinicznych.  
 
- Przyjmujemy najcięŜej chorych pacjentów, praktykują u nas studenci medycyny, nie wyobraŜam 
sobie, Ŝeby jakiekolwiek cięcia nas dotknęły - powiedziała Anna Murlewska, dyrektor ds. 
medycznych w uniwersyteckim szpitalu im. Barlickiego w Łodzi.  
 
Coraz głośniej mówi się o tym, Ŝe zaciskać pasa będą musieli pracownicy instytucji podległych 
ministerstwu. To m.in. sanepid i Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Największą zagadką w 
resorcie jest jednak to, ile pieniędzy utnie rząd na operacje przekształcania szpitali w spółki prawa 
handlowego.  
 
Ministerstwo przekazało juŜ do uzgodnień zewnętrznych projekt uchwały Rady Ministrów w tej 
sprawie. W budŜecie państwa zagwarantowano w tym roku na oddłuŜenie przekształcanych lecznic 
2,7 mld zł. Teraz w miejscu tej kwoty widnieją tylko trzy kropeczki. - Czekamy na decyzje rządu w 
tej sprawie, mamy nadzieję, Ŝe pieniądze na oddłuŜenie szpitali nie zostaną zredukowane - mówi 
Jakub Gołąb, rzecznik ministra zdrowia.  
Wszystko wskazuje jednak, Ŝe rząd gotowy jest do cięć w swoim sztandarowym projekcie reformy 
słuŜby zdrowia. Rada Ministrów szacuje, Ŝe przez najbliŜsze dwa lata z reformy skorzysta zaledwie 
50 szpitali. Krzysztof Tuczapski, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali 
Niepublicznych, nie owija w bawełnę.  
 
- Ewentualne cięcia będą sygnałem dla samorządów, Ŝe moŜe zabraknąć pieniędzy na reformę - 
mówi Tuczapski. - Jeśli szpitale nie zostaną zreformowane, ich dług będzie rósł - dodaje.  
 
Opozycja nie pozostawia na rządzie suchej nitki. - SłuŜba zdrowia w Polsce jest wciąŜ słabo 
finansowana, nie moŜna na niej jeszcze oszczędzać - mówi Marek Balicki, były minister zdrowia w 
rządzie Marka Belki.  
 
A Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia w rządzie PiS, mówi: - Ja na miejscu minister Kopacz 
podałbym się do dymisji. 
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