Resort zdrowia zapewnia: wszystkie świadczenia ratujące Ŝycie
zostaną sfinansowane przez NFZ – PAP, 9 października 2009 r.
Do placówek medycznych trafi w tym roku prawie 1,7 mld złotych więcej niŜ przewidują
kontrakty podpisane z NFZ - poinformowała w piątek (9 października) minister zdrowia Ewa
Kopacz.
Dotychczas za tzw. nadwykonania – jak twierdzi minister zdrowia – przekazano świadczeniodawcom
1,1 mld zł za wykonanie świadczeń ratujących Ŝycie. JuŜ w przyszłym tygodniu do dyrektorów
oddziałów regionalnych Narodowego Funduszu Zdrowia trafi łącznie ponad 516 mln zł za tegoroczne
nadwykonania procedur medycznych.
Przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem świadczeń z zakresu
onkologii, przeszczepów oraz zabiegów ratujących Ŝycie. Środki pochodzą z funduszu zapasowego
NFZ.
Kopacz wyjaśnia, Ŝe kwota 516 mln zł jest jednoznaczna z realizacją priorytetów, którymi są procedury
wysokospecjalistyczne, leczenie onkologiczne i nadwykonania ratujące Ŝycie. Zarządzenie prezesa
NFZ w tej sprawie pojawi się najprawdopodobniej w poniedziałek (12 października), a we wtorek juŜ
na stronach internetowych łącznie z załącznikiem, czyli rozdziałem tych środków na poszczególne
oddziały.
Minister zapewniła, Ŝe wszystkie świadczenia ratujące Ŝycie zostaną sfinansowane przez NFZ.
Tymczasem dyrektorzy szpitali z całego kraju wzywają Fundusz do zapłaty naleŜności za
nadwykonania i zapowiadają, Ŝe będą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Jak informuje
NFZ, w pierwszym półroczu 2009 r. zakończyło się 45 spraw sądowych. Zasądzona kwota do zapłaty
za nadwykonania to ponad 20 mln zł. Obecnie trwają 103 sprawy, w których łączne roszczenia
przekraczają 165 mln zł.
Pierwsze szpitale z Podkarpacia (Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Szpitale Wojewódzkie
w Tarnobrzegu i Przemyślu oraz kilka powiatowych: Stalowej Woli, Mielcu, Jarosławiu i psychiatryczny
w Jarosławiu), złoŜyły w sądach juŜ pozwy o zapłatę za nadwykonania w 2008 roku.
W 2008 roku 24 świętokrzyskie szpitale wykonały zabiegi ponad ustalone limity na kwotę 18 mln zł.
Osiem z nich wystąpiło do sądu.
Szpitale na Lubelszczyźnie planują wspólne wystąpienie do sądu przeciwko NFZ o niezapłacone
nadwykonania.
Ubiegania się o naleŜność za nadlimity nie wyklucza Grzegorz Gałązka, dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Suwałkach. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, największa lecznica w
mieście, czeka na wypłacenie przez NFZ ok. 3,5 mln zł z tytułu nadwykonań za pierwsze półrocze br.
Jeśli rozliczenie będzie dla nas niekorzystne, skieruje sprawę do sądu.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ma podobne plany.
Od sierpnia w Sądzie Okręgowym w Kielcach toczy się proces o zapłatę nadwykonań za drugie
półrocze 2008 roku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Pozew do sądu złoŜył teŜ
szpital w Jędrzejowie.
Przykłady moŜna mnoŜyć. Na ile obecnie wyasygnowane pieniądze załagodzą sytuację, trudno
przewidzieć, zwłaszcza, Ŝe ciągle trwają dyskusje nad samym terminem "procedury ratującej Ŝycie".
Być moŜe sprawę wyjaśni zarządzenie prezesa NFZ.
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