
NFZ hojnie płaci lekarzom, ale ich nie kontroluje – Dziennik 
Polski, 22 lipca 2009 r. 

ZDROWIE. W tym roku małopolski oddział NFZ wyda na lekarzy rodzinnych aŜ o 119 mln 
zł więcej niŜ planował. 

Pomimo deficytu w kasie NFZ, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wiedzie się coraz lepiej. 
Małopolski oddział funduszu w tym roku wypłaci im aŜ o 119 mln zł więcej niŜ pierwotnie planował: w 
sumie będzie to 574 mln zł. A w przyszłym roku dostaną jeszcze więcej, bo aŜ 610 mln zł.                                                                                                                         
To efekt hojności prezesa centrali NFZ. W październiku ubiegłego roku postanowił, Ŝe lekarze rodzinni 
za leczenie pacjentów chorych na cukrzycę i choroby układu krąŜenia będą otrzymywać potrójną 
stawkę!  

Prezesowi chodziło o odciąŜenie diabetologów i kardiologów, do których pacjenci musieli ustawiać się 
w długich kolejkach tylko po wypisywanie kolejnych recept. Uznał, Ŝe chorzy na te dolegliwości - po 
zdiagnozowaniu i określeniu terapii przez specjalistów - po wystawienie kolejnych recept będą 
zgłaszać się do lekarza POZ.                                                                                                                      
Czy jednak potrójna stawka za taką usługę nie jest rozrzutnością w sytuacji, gdy szpitale nie mogą 
doprosić się o zapłatę za wykonane zabiegi, a stacje pogotowia o fundusze na sfinansowanie pracy 
karetek?  

Zdaniem Tadeusza Wadasa, przewodniczącego Małopolskiej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych, decyzja 
prezesa to skandal. - Jest oczywiste, Ŝe to efekt działania lobby Porozumienia Zielonogórskiego 
(zrzeszającego lekarzy rodzinnych - red.), którego były szef jest obecnie wiceministrem zdrowia! 
Przewodniczący dodaje, Ŝe równocześnie ci świetnie opłacani lekarze nie zawsze wypełniają to, co do 
nich naleŜy: pielęgniarki niejednokrotne są świadkami odmowy wypisania skierowania na - w ich 
ocenie - bardzo potrzebne badania.  

Lekarze POZ, kierując pacjenta do szpitala, nie zawsze teŜ zlecają badania konieczne przy 
przyjmowaniu na oddział. Bywa, Ŝe szpitale odsyłają takich pacjentów, aby dostarczyli wyniki analiz 
diagnostycznych.                                                                                                                                     
Potwierdza to Krzysztof Kiciński, dyrektor szpitala w Nowym Targu, który szacuje, Ŝe aŜ 80 proc. 
przyjmowanych pacjentów przychodzi bez badań, które powinny być wykonane przez lekarza 
pierwszego kontaktu i dołączone do skierowania.  

Jednak fundusz nie widzi problemu, bo - jak przekonuje Jolanta Pulchna, rzeczniczka małopolskiego 
oddziału NFZ - w tym roku prawie nie było skarg na lekarzy rodzinnych. W efekcie do końca czerwca 
NFZ przeprowadził tylko 42 kontrole w POZ, w tym 12 planowych, 28 koordynujących i 2 doraźne.  

Zły system, politycy i urzędnicy - to w ocenie Krzysztofa Kicińskiego, dyrektora szpitala w Nowym 
Targu - główni winowajcy zarzutów pod adresem POZ. A ma być jeszcze gorzej: - Od stycznia 
przyszłego roku decydenci chcą wprowadzić zasadę, Ŝe nocna opieka nad pacjentami z mniejszymi 
dolegliwościami, za którą dziś odpowiedzialny jest lekarz rodzinny, znów wróci do szpitala. PrzecieŜ to 
powrót do punktu wyjścia - z którego startowaliśmy w 1999 r., wdraŜając reformę - i dalsze psucie 
ochrony zdrowia - oburza się dyrektor Kiciński.  

Konwent Szpitali Zamojszczyzny wystosował list otwarty, w którym podkreśla, Ŝe Szpitalne Oddziały 
Ratunkowe - które powinny udzielać pomocy tylko w cięŜkich przypadkach - ponoszą znaczące koszty 
leczenia pacjentów, kierowanych do nich przez lekarzy rodzinnych bez uzasadnienia medycznego.                       
To kolejny przykład wskazujący na niedoskonałość podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem 
Tadeusza Wadasa, przewodniczącego Małopolskiej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych, jedną z głównych 
przyczyn nieprawidłowości jest zły system: jeśli lekarz rodzinny zarobi tyle, ile zostanie mu po 
opłaceniu lokalu, personelu i badań, to wiadomo, Ŝe będzie dąŜył do tego, by wykonywać ich jak 
najmniej. Korzystniej zatem skierować pacjenta na Szpitalny Oddziała Ratunkowy niŜ samemu ponosić 
koszty diagnostyki.  



- Od stycznia przyszłego roku decydenci chcą wprowadzić zasadę, Ŝe nocna opieka nad pacjentami z 
mniejszymi dolegliwościami, za którą dziś odpowiedzialny jest lekarz rodzinny, znów wróci do szpitala. 
PrzecieŜ to powrót do punktu wyjścia - z którego startowaliśmy w 1999 r., wdraŜając reformę - i 
dalsze psucie ochrony zdrowia - oburza się dyrektor Kiciński. - Jaki będzie przepływ informacji 
pomiędzy szpitalem i lekarzem rodzinnym? Do czego odwoła się lekarz POZ, kontynuując potem 
leczenie szpitalne?  

Podkreśla, Ŝe zmiany w POZ muszą być przeprowadzone wraz z reformą całego systemu, której 
precyzyjny plan został przygotowany przez Franciszkę Cegielską, minister zdrowia w rządzie Jerzego 
Buzka. Niestety, jej przedwczesna śmierć uniemoŜliwiła wprowadzenie owego planu w Ŝycie. Potem 
juŜ Ŝadna ekipa nie odwaŜyła się sięgnąć do zawartych tam śmiałych rozwiązań.  

Dr Jerzy Radziszowski z Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego, zrzeszającego 40 placówek 

podstawowej opieki zdrowotnej w Małopolsce, skarŜy się na nadmierną biurokrację i niejasne 
przepisy. - Mamy kilkadziesiąt aneksów do umów z NFZ-em. Wielokrotnie prosiliśmy o jednolity tekst 
umowy, ale bezskutecznie. Często sami nie wiemy, co musimy robić, a czego nam nie wolno - 
ubolewa. Równocześnie zgadza się, Ŝe od pewnego czasu lekarze rodzinni są lepiej finansowani niŜ 
przedtem.  
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