ObniŜenie budŜetu NFZ ograniczy dostęp do słuŜby zdrowia
(konferencja prasowa Korporacji „Zdrowe Zdrowie” w siedzibie KPP dn. 04.11.2009 r.)

Zapowiedź obniŜenia przyszłorocznego budŜetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 1,5 mld zł.
wzbudziła zaniepokojenie Konfederacji Pracodawców Polskich. - Spowoduje to drastyczny spadek
dostępności do usług medycznych – alarmują eksperci Konfederacji. Działająca przy KPP korporacja
„Zdrowe Zdrowie” wysłała w tej sprawie do sejmowej komisji zdrowia list. Wyraziła w nim
zaniepokojenie zapowiedziami dotyczącymi NFZ. Jednocześnie w siedzibie KPP zorganizowano
spotkanie, podczas którego eksperci dyskutowali o sposobach wyjścia z dramatycznej sytuacji,
w jakiej znalazł się Fundusz.
Eksperci ostrzegli, Ŝe juŜ w tym roku niedobór środków na IV kwartał i problemy z zapłatą
nadwykonań spowodowały zaburzenia w funkcjonowaniu placówek zdrowia i zapewnieniu ciągłości
opieki. Zdaniem wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali
Samorządowych Krzysztofa Tuczapskiego zapowiadane obniŜenie budŜetu NFZ odbije się na jakości
usług świadczonych przez jednostki ochrony zdrowia ze środków publicznych. – PowaŜnie zmniejszy
to dostęp do nich. Kolejki do lekarzy specjalistów wydłuŜą się. NaleŜy spodziewać się nawet wybuchu
niepokojów społecznych na trudną dziś do przewidzenia skalę – mówił Tuczapski.
Biorący udział w spotkaniu eksperci zaapelowali do władz o jak najszybsze podjęcie działań, które
zapewniają dopływ dodatkowych środków do NFZ. Jednym z pomysłów, jakie zaproponowano
w trakcie dyskusji, jest uregulowanie rynku świadczeń finansowanych poprzez wprowadzenie
i wypromowanie dodatkowych ubezpieczeń szpitalnych. - Niezbędne jest określenie zasad koabitacji
lecznictwa publicznego i prywatnego. Zapewni on osobom o niskich dochodach wszelką konieczną
opiekę medyczną, pozostałym natomiast umoŜliwi korzystanie ze świadczeń medycznych
odpowiednio do przeznaczanych na te cel środków – mówił Robert Mołdach z KPP. Podkreślił, Ŝe to
właśnie dzięki pracowniczym programom zdrowotnym - popularnie określanych abonentami
medycznymi - oraz całemu prywatnemu sektorowi opieki medycznej, którego wielkość szacuje się
dziś na blisko 20 mld zł sytuacja w Narodowym Funduszu Zdrowia nie jest jeszcze gorsza.
Zdając sobie sprawę, Ŝe regulacje unijne w zakresie podatku VAT przewidują obligatoryjne
zwolnienie z niego tylko usługi lecznictwa publicznego, zaproponowano, by wszystkie pozostałe
świadczenia medyczne obciąŜyć 7 proc. stawką preferencyjną. - Obowiązujące dziś zwolnienie z VAT
prywatnych usług medycznych stanowi tylko pozorną oszczędność dla pacjenta – wyjaśniał
Mołdach.Jego zdaniem jest to wyjątkowo niekorzystne, gdyŜ oznacza, Ŝe szpital inwestujący w rozwój
bazy szpitalnej i modernizację infrastruktury musi przerzucić na pacjenta całość poniesionego kosztu
VAT i nie ma moŜliwości jego odliczenia. Zdaniem eksperta takie podejście ogranicza inwestycje
infrastrukturę medyczną i nowe technologie.
Konfederacja Pracodawców Polskich uwaŜa, Ŝe konieczna jest zmiana myślenia o zdrowiu na
poziomie państwa. Zdrowie nie jest, jak się to dziś postrzega, strategicznym środkiem do realizacji
polityki państwa, ale jej celem nadrzędnym. - Tylko wtedy, przy porozumieniu ponad podziałami,
będzie moŜliwe wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie tak krytycznych obszarów jak
reforma KRUS, podział i dystrybucja składki zdrowotnej czy wspomniany juŜ podatek VAT – uwaŜają
eksperci Konfederacji. Takie stanowisko zostało przedstawione na spotkaniu przedstawicieli
pracodawców ochrony zdrowia zrzeszonych pod auspicjami KPP w Korporacji „Zdrowe Zdrowie”
z Prezydium Komisji Zdrowia Sejmu RP. Jego przebieg pozwala wierzyć, Ŝe Komisja Zdrowia
podejmie w tym zakresie inicjatywę.
W spotkaniu w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich udział wzięli: Andrzej Mądrala –
przewodniczący Korporacji „Zdrowe Zdrowie” i wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich,
Krzysztof Tuczapski – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali
Samorządowych, Krzysztof Macha - członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali
Niepublicznych, Adam Rozwadowski – członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców
Prywatnej SłuŜby Zdrowia, Robert Mołdach – ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich oraz
Marek Kubicki – dyrektor marketing EMC Instytut Medyczny.
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