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Od stycznia lekarze anestezjolodzy dostaną 30-proc. dodatek do pensji. Na wzrost wynagrodzeń

mogą liczyć specjaliści, którzy wykonują świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów
ubezpieczonych w NFZ. Ministerstwo Zdrowia chce powstrzymać emigrację zarobkową wśród
anestezjologów. Do pozostania w kraju mają ich zachęcić wyŜsze wynagrodzenia. Zbigniew
Religa, minister zdrowia, twierdzi, Ŝe nie jest jeszcze przesądzone, czy podwyŜki będą
wypłacane anestezjologom na podstawie odrębnej ustawy. W tej sprawie trwają jeszcze
uzgodnienia. – Jestem zwolennikiem przywrócenia dodatku funkcyjnego dla tej grupy
specjalistów – dodaje minister Religa. Powinien on wynosić ok. 30 proc. wynagrodzenia. Jednak
jak podkreśla Dariusz Kuśmierski, przewodniczący Związku Zawodowego Anestezjologów
(ZZA), zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem dla tej grupy lekarzy, byłoby określenie
dodatku w formie kwotowej, a nie procentowej. Jego zdaniem zasady przyznawania dodatku
muszą być teŜ uzaleŜnione m.in. od kwalifikacji lekarza, miejsca i liczby udzielanych przez
niego świadczeń oraz formy jego zatrudnienia. Od początku roku na wzrost wynagrodzeń
mogliby liczyć anestezjolodzy pracujący lub wykonujący świadczenia zdrowotne w placówkach
ochrony zdrowia, które leczą pacjentów na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Z szacunków ZZA wynika, Ŝe podwyŜkami zostałoby objętych ponad 3 tysiące
specjalistów. Dla niektórych z nich byłby to kolejny wzrost pensji w ciągu ostatnich kilku
miesięcy. Niektórzy anestezjolodzy zostali bowiem objęci podwyŜkami od października tego
roku na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149, poz. 1076). Koszt podwyŜek dla
anestezjologów ma zostać pokryty ze środków budŜetowych.
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Piecha: nie tylko finanse będą waŜne w tworzeniu sieci szpitali - PAP, 10 listopada 2006 r.

Nie tylko lokalizacja i kondycja finansowa, ale teŜ m.in. rodzaj świadczonych usług zdecyduje o
tym, które szpitale znajdą się w sieci tych placówek - poinformował w poniedziałek
wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem
ustawy o sieci szpitali. ZałoŜenia dokumentu mają być oficjalnie upublicznione po wyborach
samorządowych. Ideą projektu jest, aby na podstawie analizy obecnej sytuacji wytypować te
szpitale, które zapewnią obywatelom - jak twierdzi resort - bezpieczeństwo zdrowotne. Piecha
nie chciał zdradzić załoŜeń projektu. Powiedział jedynie, Ŝe wśród wielu kryteriów, według
których będą typowane placówki do sieci, ma znaleźć się m.in. rodzaj świadczonych przez nie
usług, np. to, czy mają oddziały ratunkowe i przyjmują karetki pogotowia. Inne kryteria to m.in.
liczba łóŜek i liczba wykonywanych świadczeń w przeliczeniu na liczbę mieszkańców regionu,
dostęp do usług medycznych, kondycja finansowa, osprzętowanie, warunki sanitarne. Piecha
podkreślił, Ŝe informacje, jakie pojawiły się w niektórych gazetach o tym, Ŝe zlikwidowane
zostaną przede wszystkim szpitale mające mniej niŜ 150 łóŜek, są naduŜyciem. "Prawdą jest, Ŝe
szpitale powiatowe z mniejszą niŜ 150-160 liczbą łóŜek to placówki, którymi bardzo trudno
zarządzać" - powiedział. Jednak, jak zaznaczył, specjalnie utworzone rady ds. sieci w
samorządach będą musiały odpowiedzieć na pytanie, "jaka wielkość szpitala jest pod względem
ekonomicznym optymalna". Jak dodał, równie trudno zarządzać szpitalami "molochami" - z
ponad 500 czy 600 łóŜkami. Sieć szpitali ma być tworzona przez pięć lat. W tym okresie
placówki będą mogły być wpisywane na listę bądź z niej wypisywane. Szpitale, które znajdą się
poza siecią, mogą być np. przekształcone, sprywatyzowane czy zlikwidowane. Decyzje zaleŜeć
będą od ich organów prowadzących, czyli samorządów - wojewódzkiego i powiatowych.



Szpitale, które znajdą się w sieci, mają mieć gwarantowany kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
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