
Minister Religa obiecał, ale zmienił zdanie – Gazeta Wyborcza,
5 grudzień 2006r.

Minister zdrowia zmienił zdanie w sprawie podwyŜek dla lekarzy. Jeszcze w czwartek
uwaŜał, Ŝe naleŜą się wszystkim lekarzom, którzy przyjmują pacjentów w ramach kontraktu z
NFZ. W piątek przychylił się do opinii swych urzędników, Ŝe podwyŜki uchwalone latem
przez Sejm nie naleŜą się lekarzom, którzy są właścicielami niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej. Sprawa dotyczy właścicieli 10 tys. NZOZ-ów. Z formalnego punktu widzenia ci
lekarze nie są zatrudnieni, choć tak samo jak inni przyjmują pacjentów w swoich gabinetach
w ramach kontraktu z NFZ.

Maria Bielicka, Poznań

DyŜur lekarski wł ączony do czasu pracy – PAP, 5 grudzień 2006 r.

Włączenie dyŜuru lekarskiego do czasu pracy przewiduje nowelizacja ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia.

Obecnie dyŜury nie są wliczane do czasu pracy lekarzy. Mogą być oni zobowiązani do
pełnienia dyŜurów przez osiem dni w miesiącu (nie częściej niŜ dwa razy w tygodniu). Tym
samym pracują miesięcznie dłuŜej niŜ inni pracownicy, których obowiązuje 48-godzinny
tydzień pracy. Teraz ma się to zmienić. Lekarze nie będą zobowiązani do dyŜurów ale będą
się mogli na nie zgodzić. - To rozwiązanie, które bardzo dobrze sprawdziło się w Wielkiej
Brytanii. Pracownik zgadza się na wydłuŜony czas pracy - powiedział rzecznik ministra
zdrowia Paweł Trzciński. Nowelizacja jest odpowiedzią na wyrok Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, który w 2003 r. stwierdził, Ŝe dyŜur musi być włączony w czas pracy.

PAP

Rynek Zdrowia Medycyna Finanse Zarządzanie Nr 11 (17), grudzień 2006
(05.12.2006)
Adam Kruszewski, niezaleŜny ekspert rynku medycznego: - Chyba największą zaletą działań tego rządu w
mijającym roku jest to, Ŝe właściwie...

Na razie nic się nie stało
Po ponad roku kierowania resortem zdrowia przez przedstawicieli rządu nowej koalicji,
opinie środowiska medycznego na temat efektów ich pracy są dalekie od entuzjazmu.
Czy taki jest los reformatorów? Czy raczej zbierają oni cięgi nie tylko za swoje, ale i
wcześniejsze, cudze potknięcia oraz zaniechania?
Podczas elektronicznego głosowania w trakcie II Forum Rynku Zdrowia, w którym wzięło
udział 110 osób, aŜ 82 uznały, Ŝe w organizacji opieki zdrowotnej nadal tkwimy w
niewydolnych rozwiązaniach.
Z kolei 18 osób stwierdziło, iŜ jest jeszcze gorzej, a zaledwie 10 doszukało się w rządowych



działaniach dokonań pozwalających twierdzić, Ŝe jest lepiej. Wszystkich "pogodził" Adam
Kruszewski, niezaleŜny ekspert rynku medycznego: - Chyba największą zaletą działań tego
rządu w mijającym roku jest to, Ŝe właściwie nic się nie stało.

Boom na prywatne leczenie – Dziennik, 9 grudzień 2006 r.

       fot. Radek Pietruszka / PAPprywatnym lecznicom fot.

Idą złote czasy dla prywatnych lecznic. Politycy wprowadzili przepisy podatkowe, które
ułatwią przedsiębiorcom decyzję o finansowaniu leczenia swoich pracowników - pisze
DZIENNIK.

Prywatna słuŜba zdrowia rośnie jak na droŜdŜach. Największe sieci przychodni medycznych
zapowiadają w przyszłym roku otwarcie wielu nowych placówek. Temu wzrostowi z
pewnością doda impetu nowa zachęta podatkowa. OtóŜ firmy, które opłacają opiekę
medyczną nad swoimi pracownikami, będą mogły zaliczać te wydatki do swoich kosztów
uzyskania przychodu.

Właściciele centrów medycznych juŜ zacierają ręce. Według Anny Rulkiewicz, dyrektora
marketingu w firmie LUX MED, rynek opłacanych przez firmy usług medycznych rośnie w
tempie 20 - 30 proc. rocznie, choć dotychczas brak było tak zachęcających przepisów. Wzrost
moŜe być zatem jeszcze szybszy. A to właśnie opłacane przez firmy abonamenty medyczne
ciągną prywatną słuŜbę zdrowia - stanowią do 80 proc. jej przychodów, razem niemal 700
mln zł.

Powrót ulgi podatkowej, która obowiązywała przed 2004 r., powinien być dodatkowym
bodźcem dla rozwoju tego rynku. Zwłaszcza na prowincji. "Spodziewamy się, Ŝe nowe
przepisy odblokują popyt, zwłaszcza w średnich miastach" -  mówi Rafał Naszczyński,
dyrektor ds. sprzedaŜy w Centrum Medycznym LIM. Na razie bowiem wśród właścicieli kart
abonamentowych dominują mieszkańcy duŜych aglomeracji. "Pracodawcy w małych
ośrodkach to zwykle małe firmy, które nie były dotąd zainteresowane takimi usługami" -
potwierdza Piotr Gerber, prezes firmy EMC Instytut Medyczny. Otwiera się zatem szansa
takŜe dla mniejszych firm, dla których ma znaczenie zmniejszenie podatku nawet o kilkaset
złotych miesięcznie.

Radosław Omachel, Paweł Rochowicz


